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УДК [351:930.25](477)

В. Г. БЕРКОВСЬКИЙ*

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В АРХІВНІЙ СФЕРІ
Висвітлюється проблема розвитку та впровадження державної політики в
архівній сфері України, зокрема дефінітивних визначень та розробки понятійного апарату. Окреслено основні завдання політики держави щодо архівів, її
місію та стратегічні цілі державного управління архівами.
Ключові слова: державна політика; державна політика в архівній сфері;
державне управління.

Деклароване українською владою здійснення реформування системи державного управління в Україні, прагнення остаточного відходу
від тоталітарного стилю мислення та керівництва державою вимагає
оптимізації державної політики, а в першу чергу – ефективних механізмів її планування та здійснення. Впроваджений у життя Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 р. не лише окреслив глибокі зміни в усій
вітчизняній системі державного управління, але й по суті є ознакою
реформування усієї державної політики України. До цього додається й
прагнення до євроінтеграції та творення демократичної держави з активним розвиненим громадянським суспільством.
Кожне з вищезазначених явищ неодноразово ставало (та й зрештою
стає) об’єктом багатьох наукових досліджень, дискусій та рекомендацій. Наприклад, теоретичні питання формування державної політики
розглядалися у публікаціях Ю. Бадзьо, І. Біласа, В. Бондаренка, О. Валевського, Б. Гаєвського, А. Гальчинського, О. Кучеренка, В. Лугового, М. Михальченка, І. Розпутенка, Ф. Рудича, Л. Шкляра. Загальним
проблемам теорії і практики державного управління, а також зв’язку
останнього з державною політикою було присвячено дослідження
Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бебик, А. Білоус, М. Головатого,
В. Князєва, П. Надолішного, Н. Нижник, В. Ребкала, В. Скуратівського,
В. Тертички, В. Цвєткова та інших.
* Берковський Владислав Георгійович – кандидат історичних наук, дирек
тор Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
© В. Г. Берковський, 2012
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Разом з тим, попри широке дослідження науково-теоретичного, методичного, довідкового апарату аналізу та механізмів здійснення державної політики, вітчизняній науково-практичній думці бракує не лише
комплексного дослідження проблеми державної політики в Україні, але
й її впровадження в окремих галузях народного господарства та напрямах державного управління. Щоправда, останнім часом з’явилася низка
наукових досліджень щодо аналізу впровадження та можливих шляхів
оптимізації державної політики в окремих галузях. Однак розглянуті у
цих дослідженнях проблеми впровадження та оптимізації державної політики в окремих сферах як державного управління, так і суспільного
життя, яскраво підтверджують необхідність застосування індуктивного
методологічного підходу до аналізу вітчизняної державної політики,
який дозволить на основі вузькоспеціалізованих висновків про впровадження державної політики та дієвість її окремих механізмів випрацювати загальні рекомендації з оптимізації чи реформування тих чи інших
напрямів реалізації суспільних інтересів.
У цьому контексті не можна не зазначити, що однією із найбільш
актуальних проблем розвитку Української держави нині є питання ґенези та модернізації управління суспільним розвитком. Враховуючи, що
одним із головних напрямів управління суспільним розвитком є забезпечення реалізації потреб розвитку суспільства та його підсистем, надзвичайно важливим стає звернення уваги на розвиток та впровадження
державної політики в архівній сфері України як одній з базових одиниць культурної, духовної, управлінської та інформаційної підсистем.
Разом з цим маємо зазначити, що донині у світовій архівознавчій
думці існують різноманітні підходи щодо розуміння архівної справи, які відрізняються не лише за хронологічним, але й за методологічним принципом. Саме тому аналіз державної політики в архівній
сфері України вимагає насамперед з’ясування окремих дефінітивних
визначень та розробки понятійного апарату. Зокрема, необхідно чітко
окреслити понятійні межі дефініцій “політика”, “державна політика”
та їх взаємозв’язки з такими поняттями, як “архівна справа” та “діловодство”. Принагідно слід зазначити, що, якщо стосовно дефініцій “політика” та “державна політика” існує значна кількість визначень, а самі
поняття є неодноразовими об’єктами наукових досліджень, то поняття
“архівна справа”, а тим більше “державна політика в архівній сфері”
практично не розроблені в сучасній науці.
Розглядаючи сутність поняття “політика” не можна не погодитися з тезою польських дослідників А. Чайовського та Р. Шарфенберга
про те, що дефінітивні та сенсовні відмінності, характерні для таких
англомовних визначень, як “politics” та “policy”, у більшості європейських мов об’єднані у єдине ціле – “політику”1. Саме виходячи з даної ситуації, З. Блок вказує на дихотомний поділ, при якому політика
виступає одночасно як тип суспільної активності і як тип суспільних
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відносин2. Натомість А. Яблонський виокремлює п’ять базових підходів до розуміння дефініції “політика”, зокрема як діяльності державних
інституцій; взаємних стосунків влади, впливу та конфлікту; функції в
суспільній системі; процесу прийняття рішення; розв’язанню проблем3.
Третій підхід до розуміння розглядуваної дефініції подає Е. Хейвуд, визначаючи чотири способи дефінітивного визначення “політики”: а) як
мистецтва урядування; б) як публічних справ; в) як компромісу та консенсусу в діяльності; г) як влади4. На нашу думку, саме чотиричленний
семантичний поділ розглядуваної дефініції є найбільш вдалим, оскільки (і тут має рацію Є. Ґауснер) у дискурсивній площині “політика” визначається як влада над значенням, у структуральній площині – влада
над системою, у біхевіоральній – влада над процесом прийняття рішення, у функціонально-технічній – влада над засобами та механізмами5.
Подібна неоднозначність автоматично призводить до появи складності та розбіжності у визначенні дефініції “державна політика” (public
policy, polityka państwowa / publiczna, offentliches Interesse, ordre public,
ordine pubblico, politica de bien publico6). Наприклад, дослідник зі США
Б. Гай Пітерс вважає, що державна політика – це насамперед сума урядових дій, незалежно від того, чи мова йде про пряму діяльність уряду,
чи про його діяльність через своїх агентів, які впливають на життя громадян7. Натомість вітчизняні вчені М. Логунова та В. Шахов вважають,
що під дефініцією “державна політика” слід розуміти політичну діяльність держави та її органів, яка спрямована на забезпечення порядку
в суспільстві, узгодження і підпорядкування різноманітних соціальних
інтересів, досягнення суспільної злагоди та організацію управління
розвитком суспільних процесів. Тобто сутність державної політики
полягає у задоволенні інтересів різних груп населення, узгодження їх
і таким чином консолідації суспільства, запобігання загострення конфліктів між різними суспільними групами8. Дещо іншу позицію займає
О. Валевський, вказуючи, що державна політика – це такі дії органів
державної влади з вирішення проблем, які найоптимальніше сприяють
реалізації інтересів суспільства9. Практично в цьому ж руслі визначають аналізовану дефініцію й Н. Нижник та О. Даниляк. Зокрема, на
думку першого зі згаданих дослідників, державна політика визначається, як сукупність цілей і завдань, що практично реалізується державою,
і засобів, які використовуються при цьому10. Що ж до О. Даниляка, то
на його думку, державною політикою в якій-небудь галузі можна вважати дії уповноважених органів влади, що виявляються у виданні ними
нормативних актів державного управління чи утримання від дій щодо
створення, організації і використання тих чи інших ресурсів галузі11.
Насамкінець маємо зазначити, що складність визначення даної дефініції полягає не лише у філософському осмисленні визначення, але й у
філологічному тлумаченні. Власне на останню проблему неодноразово
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звертав свою увагу В. Тертичка, зазначаючи необхідність утвердження
в українській науковій літературі термінологічної чистоти12.
Попри багатогранність та різноплановість визначення поняття
“державна політика” у сучасній вітчизняній політологічній та управлінській думці найбільш популярним є твердження канадського дослідника Л. Пала, який відзначає, що державна політика по суті є логічно
обґрунтованою дією або бездією стосовно тієї чи іншої проблеми, що,
в свою чергу, є цілеспрямованим втручанням у перебіг подій з метою
зміни їх на краще13. Подібну позицію займають й Дж. Мангейм та
Р. Річі, які характеризують державну політику як регулярні дії чи бездії державних службовців, які виконуються ними згідно певних схем14.
Тобто державна політика є певним набором цінностей, цілей та
знарядь, пов’язаних із визначенням суспільних проблем, що вимагають
уваги15. Загалом же, згідно з Л. Палом, емпіричний зміст будь-якої державної політики можна звести до трьох елементів, а саме: визначення
проблеми, яка є серцевиною політики, ключем для розшифрування її
змісту та логіки; виокремлення цілей, тобто з’ясування, що ця політика
прагне досягти, які її наміри і спрямування; та вибір знарядь – специфічних способів, за допомогою яких політика як реакція на проблему
впроваджується в життя16.
У цілому погоджуючись з думкою Л. Пала, хотілося б відзначити, що як цілеспрямована діяльність політичних суб’єктів, передовсім
органів державної влади та самоврядування, державна політика реалізується у більш чи менш виокремленому просторі суспільного життя
завдяки застосуванню специфічних технологій, які надають даній політиці технічного характеру17. І тому емпіричний зміст державної політики все таки необхідно розглядати як суму п’яти базових елементів. При цьому до першого елементу відносимо не лише визначення
проблеми, але й усвідомлення її як такої, що потребує державного
втручання. Другий елемент полягає у формулюванні політики, тобто
окреслення шляхів вирішення, а у тому числі й аналіз альтернатив.
Третій елемент визначаємо як легітимізацію окреслених дій, зокрема й
переконання про їх необхідність суб’єктів державної влади. Четвертий
елемент – впровадження в життя окреслених дій, в тому числі надходження відповідних фінансових, людських та організаційних ресурсів.
Врешті п’ятий елемент містить у собі оцінювання впроваджених дій, а
також їх коригування18. І в цьому контексті достатньо обґрунтованим
бачиться твердження В. Тертички про державну політику, як відносно
стабільну, організовану й цілеспрямовану діяльність чи бездіяльність
державних інституцій19.
Реалізація державної політики як сутності/прояву державного
управління є до певної міри спробою практичного поєднання адміністрування з розширеною та прозорою публічною відповідальністю
щодо адресатів даної політики, тобто державна політика спрямована
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на розв’язання непорозумінь та суперечок, запевнення процедур та інституцій як щодо вирішення цілей та завдань, так і для реалізації політичних пріоритетів, моніторингу їх виконання та адміністрування, врешті – авторитативне (не плутати з авторитарним – В. Б.) розподілення
повноважень щодо прийняття тих чи інших рішень20.
У контексті вищезазначеного слід вказати на той факт, що архівна
сфера як об’єкт державної політики зобов’язує органи державної влади до чіткого розуміння, у чому полягає стабільна, організована й цілеспрямована їх діяльність щодо розвитку діловодства та архівної справи
в Україні. Слід зазначити, що донині не існує наукових розробок щодо
визначення поняття “державна політика у архівній сфері”. Щоправда,
певні моменти та проблемні напрями були розкриті провідним українським дослідником-архівістом І. Матяш21. А втім у сучасній науковій
архівознавчій думці відсутнім є системне розуміння не лише того, чим є
“державна політика”, а тим більше “державна політика у архівній сфері”,
але й які завдання стоять перед державою щодо розвитку архівної сфери.
Єдиним поки що є визначення, запропоноване термінологічним
словником “Архівістика”, де “державна політика в галузі архівної
справи” окреслюється як “комплекс заходів, визначених вищим законодавчим органом держави щодо розвитку архівної справи і захисту
національних інтересів держави в цій галузі”22. На нашу думку, це твердження, розроблене К. Новохатським, К. Селіверстовою та Н. Гончаровою, не до кінця розкриває сутність розглядуваної дефініції, оскільки
поза увагою залишається значна кількість елементів архівної сфери та
державного управління, а також розуміння того, що архівна галузь є, з
одного боку, складовою частиною державної політики у галузі культури, а з іншого, – у галузі діловодства та інформаційних ресурсів. Більш
того, застосування визначень, притаманних культурній чи інформаційній політиці, безсумнівно, не до кінця розкриє ті завдання, що стоять
перед архівною сферою.
Власне тому видається найбільш прийнятним визначення державної політики у архівній сфері, як діяльності державних інституцій
(державних архівних установ) з визначення стратегії і тактики, політичного курсу, пов’язаних з діяльністю держави щодо визначення
засад, принципів та механізмів документаційного забезпечення державного управління, формування та збереження національної історико-культурної спадщини як інформаційного ресурсу держави та найважливішої складової її національного багатства та безпеки.
Тобто державна політика у аналізованій нами сфері по суті є сукупністю цілей, що відображають національні інтереси України у сфері
діловодства, інформаційної та національно-культурної безпеки, стратегічних напрямів, які розробляються та впроваджуються усіма учасниками державного управління для досягнення поставленої мети, та
системою конкретних заходів, спрямованих на реалізацію поставлених
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завдань. Більше того, державна політика у архівній сфері є, з одного
боку, власне політикою держави щодо розвитку безпосередньо архівів,
а з іншого, – оперативним управлінням документаційними та інформаційними процесами на двох різних рівнях стратегії та тактики управлінської діяльності.
Визначення поняття та сутності державної політики у архівній
сфері дозволяє окреслити й основні завдання, що стоять перед нею.
В цьому контексті не можна не відзначити, що предметом даної політики є не стільки визначення параметрів діяльності архівних установ
України усіх рівнів, скільки уся сукупність регульованих соціокультурних, економічних та управлінських процесів та взаємодій, пов’язаних
із створенням, збереженням, використанням архівної інформації, її
сприйняттям, а також з організацією документаційного забезпечення
управлінської діяльності. Власне подібний підхід дає розуміння того,
що сучасні архіви є не лише однією з базових інституцій у культурному та науковому просторі держави, але й це ті інституції, які стимулюють економічний розвиток за рахунок підвищення усвідомлення діяльності в різних галузях соціально-економічного життя України, а також
за рахунок отримання, використання, поширення та зберігання суспільно значущої інформації23. Отже, провадячи власну політику у архівній сфері, держава через систему відповідних органів визначає її мету,
пріоритети, завдання, прогнозує розвиток подій і ситуацій, програмує
дії суб’єктів управління, враховуючи сьогоденні умови й можливості,
визначає вибір механізмів, форм і методів вирішення перспективних і
поточних завдань, коригує їх у разі потреби, оцінює результати, забезпечує моніторинг.
Також, досліджуючи державну політику в архівній сфері, слід мати
на увазі, що проголошений Україною курс на євроінтеграцію вимагає
пристосування й даного напряму діяльності уряду до вимог Європейського союзу. Зокрема, ще у липні 2000 року було затверджено рекомендації Євросоюзу щодо доступу до архівів та документації24. Згідно
з цією рекомендацією першочерговим завданням державної політики є
організація широкого доступу до урядової документації, відповідно до
принципів рівноправ’я та чітких і зрозумілих правил. Виконання даного завдання, на думку європейських експертів, сформує позитивну громадську думку, а також дозволить громадянському суспільству більш
критично оцінювати діяльність урядових інституцій, а також існуючу
державну політику, у найширшому її розумінні. Подібні заходи, крім
усього іншого, сприятимуть підвищенню ефективності адміністративної діяльності, утвердженню ролі адміністрації як публічної служби та
стане одним із чинників протидії корупції.
Наступним завданням є підключення архівів до загальноєвропейської системи електронного урядування. Зокрема, саме на базі архівних
установ мають творитися: а) центральні бази даних, а в тому числі й такі,

статті та повідомлення

11

як Система CRASC (Центральний реєстр актів цивільного стану); платформи ЕPUAP (Електронна платформа послуг публічної адміністрації)
та SEKAP (Система електронної комунікації публічної адміністрації).
Третє завдання, яке має вирішити держава стосовно архівів, – це
розсекречення архівної інформації, і, в першу чергу, документів колишніх радянських спецслужб. Принагідно слід зазначити, що, хоча
архівні установи від 1991 р. планово проводять розсекречення таємних
документів колишнього СРСР25, однак особливої гостроти це завдання
набуло за часів президентства В. А. Ющенка. Зокрема, неодноразово
вимагалося проведення практично цілковитого розсекречення архівних
документів, при цьому, як правило, до уваги не бралася необхідність
проведення прискіпливої експертизи документів на відповідність Закону України “Про державну таємницю”, потребам національної безпеки,
а також дотримання процедури розсекречення26.
Як бачимо, головні завдання державної політики в архівній сфері, висловлені європейськими урядовцями, полягали у розширенні та
вдосконаленні доступу до архівної інформації, масовому розсекреченні архівних документів, представленні архівних ресурсів у всесвітній
мережі Інтернет, врешті поглибленні міжнародного співробітництва в
галузі архівної справи. Натомість на другорядних позиціях опинилися
такі стратегічні напрями, як формування Національного архівного фонду, чітке структурування ієрархічної системи архівних установ, розширення їхніх функцій і повноважень, демократизація архівної справи27.
Не оминули суперечностей у визначенні основних завдань державної політики в архівній галузі й чинні вітчизняні правові та управлінські норми. Зокрема, донині існує розбіжність між базовим законодавчим актом держави – Конституцією України та нижчим за рівнем
правостановлення Законом України “Про Національний архівний фонд
та архівні установи”. Наприклад, Конституція України визначає 5
основних завдань держави стосовно архівної справи та діловодства: а)
сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; б) задоволення національно-культурних
потреб українців, які проживають за межами держави; в) забезпечення
захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання; г) забезпечення збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність; д) вжиття заходів для повернення в Україну
культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами28. Тобто
фактично використано стару, ще радянську, форму понятійного оперування, де архіви становили лише складову в національно-культурному
комплексі держави з одночасним використанням їх для потреб народногосподарського комплексу.
Натомість Закон про НАФ суголосний з Конституцією у напрямі
“здійснення заходів для поповнення Національного архівного фонду

12

статті та повідомлення

документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії
України”, визначає дещо інші пріоритети для архівної сфери. Зокрема,
це: а) створення умов для зберігання, примноження та використання
Національного архівного фонду; б) сприяння досягненню світового
рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства; в) проведення
централізованого обліку документів зарубіжної україніки29.
Таким чином, ми можемо констатувати, що на законодавчому рівні всі пріоритети щодо державної політики у архівній сфері пов’язані
лише з культурною та безпосередньо архівною складовою. Фактично
подібна ситуація, за висловом російського дослідника М. Ларіна, є характерною для законодавства всіх країн-учасниць або засновниць СНД.
Наприклад, законодавство Республіки Вірменія вважає основним завданням державної політики у архівній сфері розробку правової бази
комплектування архівних установ; законодавство Грузії – комплектування, забезпечення збереженості та використання архівних документів; Республіки Киргизстан – комплектування та використання; Республіки Молдова – фінансування та матеріально-технічне забезпечення
архівних установ; Російської Федерації – забезпечення збереженості та
права власності на документацію; Республіки Таджикистан – комплектування, забезпечення збереженості та використання архівних фондів30.
Власне на основі глибокого аналізу законодавства країн-учасниць СНД
М. Ларін зазначає, що усі закони визначають, у явному чи опосередкованому вигляді архіви як невід’ємну складову національного багатства,
як важливу частку культури, як джерело історичної інформації. Однак
не усі країни вказують, що архіви є складовою частиною інформаційних ресурсів суспільства, а це особливо важливо в зв’язку з розвитком
інформаційного права держави31.
На нашу думку, поява таких суперечностей викликана принциповим нерозумінням того, що завдання/цілі державної політики у будьякій сфері чи галузі, за висловом В. Тертички, є вибором пріоритетів на
рівні основних напрямів діяльності держави, тобто на найвищому рівні
її пріоритетів. Саме цей рівень й визначає подальше спрямування всіх
видів державної діяльності у тій чи іншій сфері, а в тому числі й державної політики та використання наявної ресурсної бази, стан та розвиток галузі, становище й взаємини з іншими галузями та сферами, що
утворюють зовнішнє середовище впливу аналізованої галузі32. З огляду на це важливо зазначити, що донині у визначенні стратегічних завдань державної політики в архівній сфері переважають не самостійні
цілі, а лише інструментальні, які здебільшого залежать від політичної
здійсненності, наявності бюджетних коштів та необхідності розробки
й дотримання певних умов чи правил. Більш того, враховуючи, що завданнями державної політики є кінцевий стан або результати, що їх
державні органи прагнуть досягнути як на ідеалістичному рівні, так і
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у макро- чи мікроперспективі, можна відзначити, що у сучасних дослідників розвитку архівної сфери відсутній чіткий розподіл завдань за
критеріями їх важливості, не сформовано концепцію цільової функції33.
Отже, виходячи з того, що основним завданням державної політики
є своєчасне виявлення проблем розвитку суспільства, аналіз причин їх
виникнення та шляхів розв’язання, а також враховуючи основні рівні
бачення цілей держави, на нашу думку, до основних завдань державної
політики в архівній сфері належать:
І) місія держави у архівній сфері, яка полягає у:
– забезпеченні необхідних умов для створення, збереження та поширення культурних цінностей у суспільстві з метою максимального задоволення культурних та інформаційних потреб і запитів
громадян, різних суспільних груп;
– захисті та збереженні історико-культурної спадщини як основи
національної культури;
– сприянні утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних
засад у суспільному житті;
– забезпеченні та захисті конституційних прав громадян у сфері
доступу до інформації;
– забезпеченні спадкоємності історичного та культурного розвитку;
– збереження єдиного культурного простору і цілісності національної культури;
– розвиткові всебічного міжнародного інформаційного та культурного співробітництва;
– створення страхового фонду документації про історико-культурні цінності.
Власне до певної міри ідеалістичний характер місії держави в архівній сфері викликаний в першу чергу тим, що, за Л. Палом, цілі викладаються у загальних термінах, які відповідають не конкретній політичній проблемі, а низці проблем34. Саме тому більш детальні завдання
державної політики викладаються у стратегічних цілях, спрямованих
на досягнення конкретних результатів35.
ІІ) Стратегічні завдання, поставлені державою перед архівною
системою, на нашу думку, надзвичайно точно обґрунтовані на міжнародному конгресі архівів у Куала Лумпур у 2008 р. З огляду на дані
завдання, основними цілями державної політики в архівній сфері України має стати:
– переконання суспільства, що архіви є однією з базових основ
прозорості управління та демократичної відповідальності;
– визначення архівів як засобів інформаційного управління як в
публічній адміністрації, так і у приватному секторі;
– регулятивна діяльність архівних установ щодо документаційного
забезпечення державного управління;
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– забезпечення збереження Національного архівного фонду України та його поповнення суспільнозначущою документацією;
– забезпечення вільного та безперешкодного використання архівної інформації як однієї з базових основ громадянського суспільства;
– боротьба з незаконним експортом документів, віднесених до
НАФ, попередження створення умов для втрати документів
НАФ;
– створення єдиного державного реєстру архівної україніки;
– забезпечення прав громадянина на отримання архівної інформації, широка репрезентація архівної системи України як у загальнодержавному, так і у світовому медійному просторі.
Фактично реалізація стратегічних завдань у державну політику в
архівній сфері, на думку фахівців з Міжнародної ради архівів, має забезпечити виконання шести головних завдань: а) підвищенню розуміння того, що архіви є безумовною складовою належного та прозорого
державного управління, демократичної відповідальності; б) запровадженню та використанню нових технологій як у сфері діловодства та
документаційного забезпечення управління, так і у сфері збереження
історико-культурної спадщини України; в) розширенню можливостей
професії архівіста та діловода, а також готовності державних органів
до захисту й управління документацією, її оцінки, захисту та збереженості, надання вільного доступу; г) посиленню горизонтальних та
вертикальних зв’язків, як у суспільстві та державних органах, так і у
їх взаєминах; д) модернізації та покращенню діяльності та відповідальності держави й суспільства; е) налагодженню партнерських взаємин.
Погоджуючись з думкою провідних архівістів світу, варто зазначити,
що впровадження в життя цих завдань забезпечує перехід не лише архівної системи України на якісно новий рівень розвитку, але й сприяє
утвердженню демократичних цінностей в суспільстві.
Підсумовуючи, слід зазначити, що звернення уваги на проблему
державного управління архівною галуззю України, напрацювання наукових розробок з їх подальшим впровадженням у життя є частиною
загальнодержавної політики модернізації управління суспільним розвитком.
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понятийного аппарата. Также в статье определены основные задания политики государства относительно архивов, её миссию и стратегические цели государственного управления архивами.
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There is highlighted the problem of development and implementation of the
State policy in the archival field of Ukraine, namely the definitions and working
out of the conceptual apparatus in the article. The author indicates the main tasks
of the State politics; the mission and strategic goals of the state government in the
sphere of archives.
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УДК [651.5 + 930.22] (477)

А. Ю. СЛИЗЬКИЙ*

СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ДОКУМЕНТИ
У ПОТОЧНОМУ ДІЛОВОДСТВІ
Висвітлено сутність оперативних службових соціально значущих документів, подано їх класифікацію, порушено деякі термінологічні питання, питання їх експертизи цінності на стадії діловодства. Розглянуто приклади користування соціально значущими документами у поточному діловодстві.
Ключові слова: соціально значущі документи; документи з особового
складу; кадрові документи; класифікація; експертиза цінності; соціальне забезпечення; Перелік СЗД.

Важливе місце в роботі працівників служб діловодства, архівних
підрозділів юридичних осіб посідає розгляд соціально-правових запитів від громадян. Ці запити виконуються з метою забезпечення прав фізичних осіб на соціальне забезпечення. Крім того, за допомогою таких
запитів можна скласти уявлення щодо історії установи-фондоутворювача, в якій створювалися (за умови її ліквідації) і будуть створюватись
соціально значущі документи. Вивчення життєвого циклу службового
документа є спільним науковим напрямом як документознавства, так і
архівознавства, оскільки часто, перебуваючи на зберіганні у архівному підрозділі установи, документ продовжує виконувати деякі функції
свого оперативного стану1. У цій статті ми спробуємо розглянути важливі аспекти оперативних соціально значущих документів**.
Ще у 1926 р. відомий історик, археолог, архівіст, професор Московського державного університету кафедри архівознавства С. Богоявленський писав: “Не можна назвати жодної групи книг, справ, документів або приватних паперів, яка була б за всіх умов і у всіх випадках
непотрібною для ділових довідок”2. “Закінчені діловодством матеріали
за період, який безпосередньо випереджує їхньому закінченню, за загальним правилом, зберігають нерозривний зв’язок з поточною робо* Слизький Антон Юрійович – старший науковий співробітник відділу
документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної спра
ви та документознавства.
** Соціально значущі документи – це документи, що містять інформацію
щодо документування трудових або інших правовідносин діяльності праців
ників організацій і можуть бути використані для підтвердження законних
прав громадян на виплату пенсій, різних видів матеріальної допомоги, пільг,
послуг тощо.
© А. Ю. Слизький, 2012
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тою установи, яка їх відклала”3, − зазначав Б. Анфілов, відомий тогочасний радянський архівіст.
Робота з упорядкування діловодства у постцарській державі –
СРСР – припала на 1920-і – 1930-і рр. На той час у державних установах вже значною мірою накопичилися документи, у тому числі щодо
роботи з кадрами, які здебільшого були оформлені не за вимогами.
Тому на початку 1930-х рр. питаннями діловодства почало опікуватися
Головне архівне управління СРСР, яке мало на меті не тільки сформувати документи для архівного зберігання і організувати їх використання, а й виправити хиби служб діловодства установ, що не забезпечили сповна роботу з описування, експертизи цінності документів ще
на етапі їх функціонування у номенклатурі справ. Тогочасні питання
справочинства (зокрема кадрового) вивчали радянські вчені-дослідники А. Ейхенвальд, П. Верховський, А. Грінгольц, Е. Дрезен, В. Мейльман, Р. Майзельс тощо.
Погляди щодо оформлення соціально значущих документів у вищезгаданих учених-дослідників різнилися. Так, наприклад, предметом
різнобачення у посібниках з діловодства стало оформлення заяв про
прийняття на роботу. Така заява, на думку А. Ейхенвальда4, мала містити трафаретну форму з реквізитами: назвою документа, адресатом,
текстом, підписом, датою. Думку дослідника підтримував Р. Майзельс5,
який також вважав подібні заяви взірцевими, у свою чергу, рекомендував анкетну форму. Інші науковці, зокрема Е. Дрезен6, П. Верховський7,
В. Мейльман8 наполягали на існуванні самостійної форми. Тому неоднорідність поглядів учених на поточне діловодство з особового складу гальмувало процес уніфікації і стандартизації соціально значущих
документів. Також “гальмівним” чинником був початок Великої Вітчизняної війни.
У 1943 р. було підготовлено проект “Инструкции по постановке документальной части и охране документальных материалов в текущем
делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий СССР”,
який наголошував на “єдності” вимог до документа у діловодстві та
архіві, а також сприяв створенню у майбутньому низки відомчих і типових інструкцій з діловодства. Ця інструкція мала на меті закріпити
норми при оформленні, обліку, реєстрації, порядку організації, класифікації документів тощо. Однак проект інструкції не знайшов підтримки у Державному архівному управлінні НКВС СРСР.
Право контролю з боку архівних установ за організацією діловодства на підприємствах, установах, організаціях було також прописано в “Положении о Государственном архивном фонде Союза ССР”
(1958 г.)9. У цьому положенні зазначено: “Контроль за проведенням
заходів із забезпечення збереженості і за станом документальних матеріалів, які перебувають у розпорядженні міністерств, відомств, раднаргоспів, установ, організацій і підприємств, а також за постановкою до-
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кументальної частини поточного діловодства здійснюється Головним
архівним управлінням Міністерства внутрішніх справ СРСР і відповідними республіканськими й місцевими архівними органами, вказівки
яких щодо роботи архівів обов’язкові до виконання”10. Приблизно такий же постулат прописано і в “Основных правилах постановки документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий СССР” (1963 г.)11: “Державний архівний фонд
СРСР, республіканські та місцеві архівні органи здійснюють контроль
за постановкою документальної частини діловодства, забезпеченням
збереженості, експертизи цінності, науково-технічної обробки, обліку,
організацією використання (підкреслено мною – А. С.) документальних
матеріалів в установах, які здають свої матеріали на зберігання до державних архівів. Відповідальність за стан документальної частини діловодства, збереження, науково-технічну обробку, експертизу цінності,
облік і використання (підкреслено мною – А. С.) документальних матеріалів ДАФ СРСР”12. Однак у науці існувала протилежна точка зору.
Так С. Маньківський, колишній співробітник Львівського обласного
архіву, стверджував, що не можна покладати відповідальність на архівістів за те, що не має ніякого відношення до архівної справи, як, наприклад, питання організації внутрішнього контролю за діловодством,
особистої відповідальності за виконання окремих документів13.
Р. Розенблюм у своєму посібнику14 докладно і різнобічно проаналізував функції соціально значущих кадрових документів в оперативному
стані, зокрема наказів з особового складу, особових карток, особових
справ, трудових книжок. Крім того, автор наводить приклади оформлення довідок з особового складу15 (відомості щодо місця роботи і заробітної плати робітників, які працюють на підприємствах) і архівні довідки, котрі видаються архівними відділами установ (в основному для
оформлення пенсійного забезпечення)16. Також О. Загорецька у своєму
довіднику “Службові документи сучасної організації”17 поділяє довідки
на внутрішні і зовнішні. Дослідниця розкриває сутність зовнішніх довідок як таких, що можуть містити інформацію про посаду і/або доходи
фізичних осіб. У сучасних умовах подібні документи можна використовувати, наприклад, на підтвердження заробітної плати працівників,
які перебувають на обліку у державних центрах зайнятості.
Поняття “соціально значущі документи”* можна тлумачити як у
“широкому”, так і у “вузькому” значеннях. У першому значенні – для
задоволення соціально-правових запитів громадян18, які стосуються:
* Цей термін відсутній у Законі України „Про Національний архівний фонд
та архівні установи”,“Основних правилах роботи державних архівів України”
(К.: Держкомархів України, УНДІАСД, 2004), “Правилах роботи архівних
підрозділів органів державної влади, підприємств, установ, організацій” (К.:
Держкомархів України, 2009).
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− трудового стажу;
– заробітної платні;
− підвищення кваліфікації;
– нагородження, присвоєння почесних звань;
− умов праці;
– освіти та навчання;
− майнових прав та зобов’язань;
– участі у війнах та військових конфліктах;
− творчої діяльністі, авторських та суміжних прав на наукові та
інші результати творчої праці. У вузькому сенсі – документи з особового складу (документи з кадрових питань) і деякі організаційно-розпорядчі з позначкою “до ліквідації організації”, які мають надходити до
архівних установ у разі ліквідації юридичних осіб.
Соціально значущі документи як джерело оперативної інформації
згодом складатимуть сукупність різноманітних даних (різноманітність
форм, бланків, реквізитів), що матимуть значення для дослідження історії діловодства. Документуванню трудової діяльності працівників
органів державного управління присвячено дисертаційне дослідження
А. Красавіна19. Автор дослідив історію створення й функціонування кадрового діловодства у СРСР, обґрунтував важливість цих документів,
тогочасні наукові проблеми щодо їх оформлення, специфіку користування ними в оперативному режимі роботи.
Нині громадяни нашої держави часто звертаються на підприємства,
в установи, організації за документальними підтвердженнями своїх
прав на виплату пенсій, різних видів матеріальної допомоги та компенсацій, отримання пільг тощо. У свою чергу, у справах юридичних осіб
(незалежно від форм власності) відклалася значна кількість документів
соціально значущого характеру. Такі документи частково вже досліджені у фахових виданнях з діловодства, зокрема на сторінках журналів “Діловодство та документообіг”, “Довідник кадровика”,”Довідник
секретаря та офіс-менеджера”, “Кадровик. Трудове право і управління персоналом”, “Кадровик України”, “Секретарь-референт” тощо.
У діловодстві вже розглянуто чимало теоретичних і практичних
питань щодо класифікації кадрових документів, які становлять переважну частину соціально значущих документів. Класифікацію таких
документів (їх наукового групування за найбільш істотними ознаками)
на теренах незалежної України висвітлювали відомі документознавці –
С. Сельченкова20, О. Загорецька21, Ю. Палеха22, Ю. Костенко23 та інші
дослідники, які спирались на Державний класифікатор управлінської
документації (ДКУД)24.
Відомий документознавець С. Сельченкова у своєму практичному
посібнику з діловодства25 надала класифікацію документів за: видами
(номіналами); походженням; способом документування; видом носія
інформації; місцем складання; ступенем складності; ступенем гласнос-
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ті; юридичною силою; строками виконання; стадіями підготовки; строками зберігання; ступенем обов’язковості; формою викладення тексту;
характером узагальнення. “Примірна номенклатура справ для підприємств, установ, організацій, у діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду”26 − додаток, наведений у зазначеному посібнику, є актуальним для нашого дослідження, оскільки він
містить частину документів (зі строками зберігання), які є соціально
значущими.
Накази (у тому числі з основної діяльності організації) як види соціально значущих документів О. Загорецька подала на схематичному
рівні, виділивши 4 класи (з 14 існуючих класів) управлінської документації, типових для будь-якого підприємства. Автор навела основні види
наказів з особового складу27.
Ю. Палеха до галузевої документації відносить документацію з кадрів, що відображає питання обліку та організацію роботи з персоналом організації. Дослідник відзначає, що саме сукупність документів
щодо роботи з кадрами є соціально значущими, оскільки зберігання
і користування ними здійснюється упродовж тривалого часу. Серед
такої документації автор виокремив особові і особисті документи. До
особових він відносить документи особової справи, автобіографію, заяву працівника щодо прийняття на роботу тощо; до особистих документів – паспорт, трудову книжку, військовий квиток тощо, які мають
зберігатися особисто у працівника організації і є соціально значущими.
Науковець схематично показав28 (і це є цікавою інформацію для нашого дослідження), яка саме документація належить до груп і підгруп
кадрових документів, але не охарактеризував їх окремо з точки зору
соціальної значущості кожного.
Консультант з кадрового діловодства Ю. Костенко у своїй схемі
подав найпоширеніші кадрові документи29. Дослідник поділяє таку документацію за цільовим призначенням та за характерними кадровими
процедурами.
Експертиза цінності документів в організаціях здійснюється згідно з “Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій”30. Вона
проводиться у поточному діловодстві під час складення номенклатур
справ, формування документів у справи і перевіряння правильності належності документів до справ31. Порядок занесення соціально значущих документів до описів справ у разі ліквідації організації визначається експертно-перевірними комісіями (ЕПК) та експертними комісіями
(ЕК) державних архівів, архівних відділів міських рад.
О. Загорецька підкреслює, що завданням експертних комісій (ЕК) є
організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися на підприємствах. Автор наводить приклад положення “Про експертну комісію”32, у якому визначено, яким чином має здійснюватись
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експертиза цінності на підприємствах, установах, організаціях і хто має
право бути членами такої комісії.
Слід погодитися з думкою О. Денисенка, що документи, які відбивають основну діяльність підприємства, його роль у суспільному житті країни та розвитку галузей економіки повинні зберігатися постійно
або “до ліквідації організації”. А особливу групу, на думку науковця,
становлять документи, що стосуються особового складу (кадрів) підприємства. Дослідник вважає, що вони мають велике значення для виконання запитів громадян (зокрема працівників підприємства) – про
стаж роботи, рівень заробітної плати, умови праці тощо33. Тому для
документів з особового складу встановлються тривалі строки зберігання – здебільшого до 75 років.
С. Сельченкова зазначає, що відбір документів для постійного,
тривалого (понад 10 років) зберігання або знищення проводиться також на підставі номенклатур справ, оскільки вони визначають строки
зберігання кожної справи. Водночас оцінюються якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання
справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил
їх оформлення та формування34.
Безумовно, треба погодитися з автором, що історико-культурне й
практичне значення документів різне. Є документи постійного строку
зберігання (деякі документи Національного архівного архівного фонду,
які увійшли до “Переліку соціально значущих документів, що мають
надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ,
організацій, які не належать до джерел формування Національного
архівного фонду” (далі – Перелік СЗД)*. Актуальність нашого дослідження вбачаємо в основному в аналізі документів тривалого строку
зберігання і деяких документів з позначкою “до ліквідації організації”,
які стосуються кадрових питань і у разі ліквідації підприємств, установ, організації передаються до архівних установ на 75-річний строк
зберігання.
Перелік СЗД містить документи, які мають тривалі строки зберігання (25, 45, 50, 75 років). На нашу думку, їх потрібно вносити до
опису справ з кадрових питань. Це зумовлюється найбільш зручним
їх використанням як облікових і довідкових документів у практичній
роботі − при виконанні соціально-правових запитів для громадян. Згідно з Переліком СЗД до описів справ документів з особового складу
вносяться такі документи, що передаються на зберігання до трудових
архівів, архівних відділів райдержадміністрацій:
1. Накази, розпорядження організацій з особового складу (з кадрових питань) щодо:
* Зазначений “Перелік...” схвалено на засіданні Центральної експертноперевірної комісії Державної архівної служби України (протокол № 3 від
20.12.2011).
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а) прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на
іншу роботу, сумісництво, звільнення;
б) атестації, підвищення кваліфікації, стажування, щорічної оцінки держслужбовців, продовження строку перебування на державній
службі, допуску та дозвілу до державної таємниці;
в) присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду);
г) зміни біографічних даних;
г) заохочення (нагородження, преміювання), оплати праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги;
д) всіх видів відпусток працівників з тяжкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок;
е) довгострокових відряджень в межах України, за кордон;
є) відряджень для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці;
ж) відряджень працівників для участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф, аварій.
2. Трудові договори (контракти), трудові угоди, що замінюють накази з особового складу.
3. Посадові інструкції наукових співробітників, а також посадові і
робочі інструкції працівників, що працюють у шкідливих умовах.
4. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників, студентів, аспірантів.
5. Відомості (видаткові) на виплату грошей (авансу, заробітної
плати) працівникам (за відсутності розрахунково-платіжних відомостей
(особових рахунків).
6. Особові справи звільнених працівників організації.
7. Особові справи (аспірантів, студентів, учнів).
8. Особові картки працівників (у тому числі тимчасово працюючих і працюючих за сумісництвом).
9. Список (штатно-списочний склад) працівників організації.
10. Списки, картотеки, картки обліку:
а) керівних працівників, інженерно-технічних працівників, наукових співробітників, тимчасових працівників;
б) учнів професійно-технічних училищ, студентів навчальних закладів;
в) тих, що одержують персональні ставки і оклади;
г) учасників бойових дій на території інших держав;
д) тих, що захистили дисертації й отримали наукові ступені й вчені
звання.
11. Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки).
Отже, службові соціально значущі документи (“левову” частку
яких складають кадрові документи) і користування ними у поточно-
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му діловодстві є актуальним завданням для подальших наукових досліджень вченими-документознавцями. Аналізуючи зміст досліджених
у статті документів, зауважимо, що їх інформаційний потенціал можна
використовувати не тільки з метою підтердження законних прав громадян на отримання пільг і компенсацій, а й (у разі передавання на архівне зберігання) для вивчення історії установи-фондоутворювача. Інші
документи, що мають тривалі строки зберігання і увійшли до Переліку
СЗД, які стосуються шкідливих, важких, небезпечних умов праці, нагородження почесними званнями тощо, також є соціально значущими.
Накази з основної діяльності, установчі документи, документи, які висвітлюють діяльність акціонерів, організації-джерела формування НАФ
вносять до описів справ постійного строку зберігання.
Потрібно відзначити ще один суттєвий момент. Офіційне визначення поняття “соціально значущі документи” прив’язано до Переліку
СЗД. Погляди автора щодо його особистого тлумачення цього терміна
у “вузькому” і “широкому” сенсі можуть не збігатися з поглядами інших документознавців і архівознавців.
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Освещена сущность оперативных служебных социально значимых до
кументов, представлено их классификацию, затронуто некоторые терми
нологические вопросы, вопросы их экспертизы ценности на стадии дело
производства. Рассмотрены примеры пользования социально значимыми
документами в текущем делопроизводстве.
Ключевые слова: социально значимые документы; документы по лич
ному составу; кадровые документы; классификация; экспериза ценности;
социальное обеспечение; Перечень СЗД.
There is highlighted the core of the executive socially significant documents,
given the classification of such documents, also are raised some terminological
questions and problems of appraisal during the record keeping process in the article.
There are discussed the examples of the using of the socially significant documents
in the current record keeping.
Keywords: socially significant documents; the personal documents; the staff
documents; the classification; the appraisal; the social protection; the list of socially
significant documents.
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В. І. Доліновський*

Опрацювання архівних документів
у Земському архіві у Львові
Досліджено процес опрацювання документів в архіві, зокрема особливості,
основні принципи і напрями робіт, пов’язаних з опрацюванням, а також етапи
їх виконання. Охарактеризовано стан опрацювання документальних збірок
архіву. Особливу увагу приділено підготовці загального покажчика архівних
документів та актових книг.
Ключові слова: Земський (Бернардинський) архів; опрацювання архівних
документів; упорядкування; інвентаризація; науково-довідковий апарат; по
кажчик.

Одним із основних напрямів діяльності архіву є опрацювання архівних документів, яке полягає у здійсненні відповідного впорядкування та інвентаризації архівних збірок, забезпеченні їхньої інформаційної
цілісності, підготовці науково-довідкового апарату, а також створенні
належних умов для повного і всебічного їх використання.
Проблема опрацювання документів у Бернардинському архіві у
Львові досить широко висвітлена в історіографії. Найбільше уваги істориками приділено початковому етапові упорядкування актових книг
архіву наприкінці XVIII ст., хоча він також потребує глибшого дослідження1. Особливості та основні принципи опрацювання документів в
архіві після 1878 р., а також рівень підготовки загального покажчика
охарактеризував польський дослідник Стефан Цяра2. Питання систематичного упорядкування книг архіву під час керівництва Освальда
Бальцера (до 1919 р.) частково проаналізовано у працях Р. Новацкого
та А. Залеської-Барчевської3. Недостатньо в історіографії відбито опрацювання документальних збірок архіву у міжвоєнний період. Коротку
характеристику стану виконання робіт, пов’язаних з опрацюванням документів, подано у хроніці архіву за 1920–1926 рр., а також в одному
з розділів праці І. Мамчак-Гадковської (в контексті мережі державних
архівів)4. Окремих праць, присвячених саме Бернардинському архіву, в
історіографії немає.
У Земському (Бернардинському) архіві у Львові (1784–1933 рр.)
робота над опрацюванням архівних документів тривала від початку
* Доліновський Володимир Іванович – зберігач фондів відділу давніх актів
Центрального державного історичного архіву, м. Львів, аспірант кафедри дав
ньої історії України та архівознавства Львівського національного універси
тету імені Івана Франка.
© В. І. Доліновський, 2012

статті та повідомлення

27

його діяльності. Вона здійснювалася у двох напрямах: упорядкування
та інвентаризація актових книг гродських і земських судів; документів,
переданих на зберігання до архіву (документи сільських і міських громад Галичини та матеріали поземельних кадастрів з 1789 та 1820 рр. –
т. зв. Йосифінська і Францисканська метрики).
Первинний склад архіву був упорядкований ще у 1787–1800 рр. Велика кількість зосереджених в архіві документів (у 1784 р. акти гродських і земських судів перевезено до Львова, розміщено в колишньому
приміщенні бібліотеки Бернардинського монастиря і на їх базі організовано архів), їх різноманітність і відсутність належного довідкового
апарату змусили владу вжити заходів для їх упорядкування. Над нумерацією книг і створенням до них науково-довідкового апарату (індексів) та відновленням знищених і пошкоджених документів працювало
150 писарів під керівництвом А. Полетила і Т. Щуки5. Виготовлення
індексів проводилося відповідно до однієї схеми. У першій рубриці в
алфавітному порядку записувалися прізвища осіб та назви місцевостей
(nomina partium), у другій – короткий зміст акта (specis documenti), у
третій – сторінка протоколу, індукта чи копії (pagina prothocolli, inducta
vel copia). Крім того, на першій сторінці кожного індексу вписувався
його номер і вказувалося, якої книги протоколу, індукта чи копії він
стосувався. Після упорядкування книг і виготовлення індексів їх поділено відповідно до гродів і земств, а згодом оправлено. На корінці
кожної з них вказувалася назва, записана давніми писарями чи сформульована на підставі змісту актів, що містилися в ній. У цьому місці
подавалися також роки, з яких походили акти. Нарешті внизу корінця
кожного тому був нанесений порядковий номер книг даного повіту. З
метою розрізнення книг окремих земств чи гродів на їхніх корінцях наклеєно кольорові позначення (геометричні фігури)6. Проте з часом виникла потреба опрацювання загального алфавітного покажчика до всіх
актових книг, оскільки здійснення архівних пошуків на підставі старих
індексів (загальна кількість складала 4922 томи), наражалось на великі
труднощі (кожен том охоплював цілий алфавіт, і перегляд усіх вимагав
значних зусиль)7.
Ухвалою Сейму від 21 серпня 1877 р. про перехід архіву у підпорядкування Крайового відділу передбачалося систематичне впорядкування архівних книг та підготовка до них відповідних індексів8. Цього процесу стосувався також один з розділів Інструкції для крайових
архівів у Львові і Кракові від 15 лютого 1878 р. Відповідно до його
положень усі актові книги одного гродського чи земського суду повинні становити окрему цілісність, займати одну чи кілька шаф і розділятися відповідними написами. Актові книги судів, що існували в
одній місцевості, стояли поруч, а гродські і земські – окремо. Акти,
які були розкидані чи помилково з’єднані, відповідно до свого похо-
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дження і змісту розділялися і правильно об’єднувалися, оправлені в
окремі книги і поставлені у належне місце. Давні оправи книг зберігалися. Актові книги і фасцикули одного гроду чи земства укладалися
у хронологічному порядку, не зважаючи на формат. У тих випадках,
коли книги ділилися на кілька видів, передбачалося укладати спочатку один вид, а потім наступні (наприклад, “Acta judicii terrestris ...” –
“Acta controversiarum judicii terrestris ...” та “Acta inscriptionum judicii
terrestris …” – “Acta inscriptionum contractum judicii terrestris ...” та
“Acta inscriptionum testamentorum judicii terrestris …” і т. д.; чи гродські
книги: “Acta judicii et oficii castrensis ...” – “Acta judicii castrensis ...” i
“Acta oficii castrensis” – “Acta inscriptionum …”, “Acta oblatorum …” і
т. д.). Для кращого розрізнення актів однієї місцевості від іншої, як і
для запобігання перекладення книги на їхніх корінцях наклеювали знаки розрізнення різних кольорів. На корінці кожної книги вписували вид
актів, до якого належала книга, дата, записки з якої містилися в книзі, а
також порядковий номер. На корінці також зазначалася інформація про
наявність в книгах актів надворних, сеймових та вічевих судів. Крім
того, на внутрішній обкладинці кожної книги записували її колишній
номер і назву, також укладали перевідну таблицю, за допомогою якої
можна було відшукати будь-яку книгу, яка була відома з її попередньої
назви. Окремим порядковим номером позначалися сторінки книги, а
також акти і записки, що містилися в ній. Середньовічні дати розчитувалися на дні і місяці та занотовувалися збоку. Упорядкування архіву
розпочиналося з розкладення розрізнених чи помилково зшитих актів і
продовжувалося від актів одного суду до подальших.
Упорядкування актових книг кожного гродського і земського суду
передбачало укладення інвентарів. Один із них мав містити перелік
усіх книг з виписаними датами і назвами на корінцях, загальною кількістю сторінок і актів у книзі, примітками про оправу і стан збереження. Другий являв собою укладену у хронологічному порядку каденцію
одного суду із зазначенням книг, де містилися записки і акти, що до
неї відносилися.
Після упорядкування книг та інвентарів адміністрації архіву належало почати укладення алфавітних індексів осіб і місцевостей, що
згадувалися в архівних книгах. До всіх судових книг одного воєводства на кожні 100 років мав бути укладений один індекс (XIV ст. мало
бути приєднане до XV ст.). Кожен індекс укладався в такий спосіб,
щоб під одним прізвищем містилися всі особи, що до нього належали,
а також перелічувалися усі уряди і володіння осіб відповідно до акту
з зазначенням його дати. Додаток “olim” в індексі мав означати акти,
в яких йшла мова про якусь особу як померлу. При кожній місцевості
мали бути перелічені всі привілеї, видані їй, всі урядники, уряди яких
знаходилися там із зазначенням років урядування, усі фундаційні акти,
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церковні та монастирські записи. Коли йшлося про монастирі, то потрібно було подавати алфавітні гасла (provocationes), наприклад під а)
Августинці, б) Бернардинці і т. п. Усі цитати в індексах містили назву
і номер книги чи фасцикулу, а також сторінку чи номер запису або
акту. У першу чергу укладалися індекси до актових книг гродських і
земських судів Руського воєводства9.
Проте так детально виписаний план опрацювання такого ідеального покажчика мав одну основну ваду – він був нереальний до виконання взагалі (його автори, керуючись, безсумнівно, інтересами науки,
як неархівісти не розуміли специфіки архівної роботи) і реалізований
не був. Таким чином, на думку директора Державного архіву у Львові
Є. Барвінського, не було змарновано часу на задум, від якого пізніше
і так би відмовилися10. За підрахунками О. Бальцера, робота над укладенням такого покажчика всіх актових книг (6755 томів) могла б зайняти сотні років. Тому він вважав, що з метою полегшення роботи це
завдання потрібно було виконувати на підставі вже існуючих індексів,
укладених наприкінці XVIII ст. Але оскільки цю пропозицію сприйняли
неоднозначно (підтримка Ф. Пекосінським і негативна оцінка М. Бобжиньского), Академія наук у Кракові її не розглянула11. Проте і сам
О. Бальцер, очевидно, не усвідомлював чітко, як мало виглядати виконання такого змодифікованого і полегшеного плану. Підставою його
підрахунків було припущення, що один працівник зміг би опрацювати
один том старого індекса протягом півмісяця і відповідно 24 індекси
за рік. Таким чином із зайнятістю трьох тогочасних працівників архіву
можна було б розраховувати на перспективу закінчення роботи протягом 70 років. Але і це виглядало зовсім нереально. Не враховано,
по-перше, неможливості постійної зайнятості працівників архіву виключно цією роботою, наявності відпусток і т. ін.; по-друге, обсягів
самої роботи. Якщо взяти до уваги, що один том індекса налічував 600
сторінок, то потрібно було б щоденно опрацьовувати 50 сторінок, а
оскільки на одній сторінці містилося принаймні 20 назв, то відповідно
виписувати довелося б близько 1000 карток. Відразу тоді ж виникала потреба підкладання карточок до картотеки (прізвища поіменно і у
відповідному хронологічному порядку). Виконання лише цієї роботи
вимагало багато часу, тим більше, що така картотека налічувала б сотні тисяч карток, а згодом перевищила б мільйон. Варто зазначити, що
написання щоденно і підкладення до картотеки не 1000 карток, а хоч
би 200, було б неможливим (робота зайняла б 350 років з результатом
60 мільйонів карток)12.
Після відмови від укладення загального покажчика директор архіву К. Ліске опрацював детальний план упорядкування актових книг і
їх змісту. Відповідно до нього в архіві почалися роботи, що полягали
у почерговому і посторінковому перегляді всіх книг із розчитуванням
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судових років і вписів та укладенням їх у хронологічному порядку на
картках (зазначалися також вид книги і її фізичний стан), а також у
регестуванні (поданні короткого змісту) на окремих картках важливих
актів (сеймових конституцій, ухвал і сеймикових інструкцій, королівських і урядових мандатів, люстрацій, податкових тарифів, привілеїв
цехам і окремим особам, тестаментів, угод, номінацій на уряди актів),
що були вписаними до судових книг у формі облят13. Виконання цих
робіт привело б до остаточного упорядкування актових книг, які часто
були перемішані і містили фрагменти інших книг, та укладення загального покажчика облятованих актів і детального інвентаря документів
архіву загалом14.
У цих роботах можна виділити три етапи. У першому періоді (жовтень 1878 р. – кінець 1883 р.) опрацьовано львівські гродські і земські
акти (1272 книги), а їх регести опубліковано у фундаментальному видавництві архіву Aktów grodzkich i ziemskich z czasów Rzeczypospolitej
Polskiej z archiwum t. zw. Bernardyńskiego we Lwowie – AGZ (т. Х)15.
Незважаючи на велику кількість опрацьованих книг, результати роботи
не були зразковими. Через надмірний поспіх книги опрацьовувалися
часто дуже побіжно, що призвело не лише до численних помилок, а й
до пропусків документів (траплялися знахідки сеймикових ухвал кінця
XVI ст., не згаданих у т. Х AGZ). У зв’язку з цим методи роботи, що
використовувалися в цей період, можна вважати повністю помилковими, а з темпів її виконання не можливо зробити жодних висновків про
перспективи просування робіт у майбутньому16.
Під час другого періоду (1884–1898 рр.) опрацьовано галицькі і
сяноцькі гродські і земські акти (1238 книг), а регести із детальними
покажчиками укладено в окремі книги, які зберігалися в архіві для використання як адміністрації та працівників архіву, так і дослідників17.
Роботи над укладенням відповідних каталогів облят актових книг і покажчиків до цих облят велися і пізніше18. Вичерпні списки облят, подані у хронологічному порядку, значно полегшували пошуки документів.
Характерною рисою другого періоду інвентаризації було сповільнення
темпів роботи, що дозволяє говорити про, ймовірно, більш акуратне
і точне її виконання. Проте і тут не вдалося уникнути помилок, причиною яких була неоднакова, не завжди відповідна підготовка і старанність працівників (йшлося в першу чергу про аплікантів*)19. Вна* На посаду апліканта могли претендувати лише студенти університету
історичних чи історико-правничих студій. Вона зобов’язувала до 3-годинного
робочого дня. Апліканти, виконуючи обов’язки, які доручив їм директор,
і працюючи з документами архіву, проходили своєрідну підготовку до
подальшої наукової діяльності. Аплікантура була запроваджена як тимчасове
заняття студентів на час університетського навчання і не давала перспективи
на продовження роботи в архівній службі. Співпраця аплікантів з архівом
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слідок цього багато зібраного матеріалу згодом довелося відкласти як
сумнівний і неточний, звірка якого забрала б більше часу, ніж нове
опрацювання20.
На початок третього періоду (1899–1932 рр.) припала реорганізація архіву (ліквідовано інститут аплікатури і впроваджено посаду
другого ад’юнкта), яка хоч і негативно вплинула на темпи робіт, але
підвищила якість їх виконання. Причини сповільнення темпів інвентаризації пов’язані також із обов’язками архівів – оцінкою і прийманням судових актів (за рішенням Архівної Ради в 1897 р.) та великим
навантаженням пошуками, особливо приватними (генеалогічними)21.
У цей період головна увага приділялася впорядкуванню перемишльських гродських книг (найчисленніша група книг). У 1901–1902, 1905–
1919 рр. з метою підготовки загального каталогу архіву і списку облят
опрацьовано 329 перемишльських гродських книг22, у 1920–1926 рр. –
658 книг (т. 329–986), а саме: індукти реляцій (indukty relationum)
за 1612–1782 рр., протоколи реляцій і серій (protokoly relationum i
serjarze) за 1549–1783 рр., а також індукти декретів (indukty decretorum)
за 1541–1783 рр. Під час опрацювання, крім розчитання судових рочків і регестування облят, також розписано картковий індекс урядників
перемишльської землі, коронних урядників інших земель на підставі перемишльських актів23. Робота над упорядкуванням перемишльських книг завершилася у грудні 1927 р. Переглянуто і пронумеровано 117 книг (т. 987–1103) за 1591–1783 рр. (зокрема це були книги:
Protocolla inscriptionum, relationum, decretorum, plenipotentiarum (1652–
1783); рrotocolla decretorum (1607–1783); рrotocolla plenipotentiarum
(1652–1783); regestra causaruma (1620–1783); іnducta inscriptionum
(1633–1659); іnducta iuramentorum (1648–1670); liber iuramentorum super
veritatem contributionis (1661–1669); рrotocollon iuramentorum (1626–
1636); regestra contributionum (1676–1699); fragmenta protocollorum
variae specici (1591–1661); protocollon iuramentorum contributionum
(1662–1711); regestra varia (1593–1783)24. Крім того, у грудні 1926 р.
розпочато упорядкування невизначених хронологічно фрагментів перемишльських гродських актів25.
Наступним етапом було упорядкування і регестування облят з фасцикулів перемишльських гродських книг. Кількісно менші у порівнянні
з книгами, фасцикули були особливо цінними з огляду на історичний
матеріал, який містився в них (оригінали ухвал сеймиків, королівські
універсали, гетьманські маніфести, податкові реєстри з королівськими,
міськими, приватними чи іншими печатками)26. І хоч через обсяг фаспродовжувався тільки тоді, коли окремий кандидат не лише підтвердив свою
компетентність в питаннях архівістики, а в майбутньому досягнув успіхів
у науковій діяльності, які дирекція Земського архіву вважала за необхідну
кваліфікацію на отримання посади службовця архіву.
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цикулів (часто по 2000–3000 актів) ці роботи просувалися повільніше
у порівнянні з книгами, у 1928–1933 рр. упорядковано фасцикули перемишльських гродських реляцій (№№ 1–133) за 1573–1757 рр. Розчитано дати судових років і записів і укладено їх у хронологічному
порядку на картках, доповнено в подальшому картковий покажчик,
що мав слугувати для укладання каталогу документів архіву, а також
картковий індекс урядників перемишльської землі, коронних урядників
інших земель на підставі перемишльських актів, зрегестовано на картках обляти королівських і приватних актів, що містилися у фасцикулах,
описано фізичний стан та зовнішній вигляд документів27. Пізніше, у
1936–1938 рр., опрацьовано перемишльські гродські (№№ 134–260)28,
земські (№№ 1–24) та львівські гродські (№№ 1–4) фасцикули29. Крім
того, хронологічно упорядковано картотеки до всіх книг і фасцикулів
перемишльського гродського суду30.
З актових книг неопрацьованими залишилися перемишльські
(414 томи)31 і пшеворські земські (47), жидачівські (209), теребовлянські (406), белзькі (843), буські (81) гродські і земські книги, підвоєводські і коробораційні акти (191), інші документи (4), а також фасцикули
(834) – разом 3029 томів32. За підрахунками робота над їх опрацюванням тривала б ще принаймні 75 років33.
Значних результатів досягнуто в інвентаризації та упорядкуванні
документів міських і сільських громад Галичини, що надійшли до архіву
у формі депозитів. Ще у 1901 р. здійснено інвентаризацію документів,
надісланих магістратом Сокаля34, а у 1905 р. – депозитів Стрия і Мостиськ35. У 1914–1915 рр. упорядковано і скаталогізовано архівні документи 44 громад (Бабичі, Бжозів (Brzozów), Броди, Грималів, Золочів,
Климківка (Klimkówkа), Краковець, Крулік Волоський (Królik Wołoski),
Липовець (Lipowіес), Макрополь, Немирів, Одрехова (Odrzechowа),
Потелич, Рогатин, Рудавка (Rudawkа), Сокаль, Стара Сіль, Сянок, Теребовля, Фірлеїв, Хирів, Яслиська (Jaśliskа) та ін.), документи римо-католицької парафії в Новотанці (Nowotańiec), а також документи цехів
(Бжозів, Дубецько) із загальною кількістю 1461 документ36. У грудні
1919 – січні 1926 р. проведено інвентаризацію актових книг м. Белза
(Acta scabinalia i viceadvocatialia (фасцикули I–XIII) за 1458–1799 рр.,
Acta proconsularia et consularia (фасцикули I–III) за 1595–1757 рр., Acta
officii compositi tam viceadvocatialis et scabinalis quam proconsularis et
consularis (фасцикул I) за 1661–1766 рр., Dissoluta (фасцикули I–IV) –
зрегестовано 771 акт за 1542–1850 рр., Varia (фасцикул I) з XVIII ст.)37,
у квітні 1920 р. опрацьовано дві книги копій (XVIII ст.) міської громади Глинян38 та один документ 1733 р. громади Перемишлян39, у вересні
1920 – жовтні 1921 р. упорядковано судову книгу з XV ст. громади села
Тшесьньова (Trześniów)40, а в березні 1921 р. – документи домінії Лука
(Łąka) Самбірського повіту41. Згодом у червні–серпні 1922 р. зінвен-
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таризовано і упорядковано міські документи Самбора (2 пергаментні
грамоти (1682 і 1726 рр.), 110 книг війтівського (1488–1741 рр.) та бурмістерського (1582–1737 рр.) урядів, а також 105 окремих документів
(1517–1820 рр.))42 та зрегестовано 259 актів (1454–1798 рр.) парафії
Яворова43, у серпні–листопаді 1925 р. – депозит Мостиськ (52 книги
магістратського суду з 1822–1852/1853 рр.) і Дрогобича (157 книг лавничого (1543–1776 рр.) і раєцького (1735–1866 рр.) урядів та 124 окремих документів за 1782–1877 рр.)44. У 1928 р. зінвентаризовано архівні
документи громад Кукізова (2 книги 1739–1809 рр. і 14 окремих документів 1801–1869 рр.), Рогатина (2 книги 1688–1728 рр.) і Войнилова
(5 книг 1774–1795 рр.), а також укладено інвентар документів колишнього Крайового відділу, що стосувалися організації Крайових архівів
гродських і земських актів у Львові і Кракові45.
До всіх опрацьованих архівних документів (2 пергаментні грамоти,
340 книг, 22 фасцикули, 848 інших документів)46 укладені рукописні
інвентарі, які мали стати основою для каталогу депозитів архіву. Не
одноразово (у 1927–1930, 1933 рр.) передбачалося закінчення, редагування і остаточне опрацювання цього каталогу47, однак до реалізації
цього плану так і не дійшло – проект залишився у рукописному варіанті. На даний час він зберігається у ф. 145 (Земський архів у Львові)
Центрального державного історичного архіву України у Львові48.
У депозитах грунтових метрик колишньої Фінансової дирекції здійснено інвентаризацію і упорядкування додатково надісланих
книг49, а також проведено перевірку документів Францисканської метрики (182 податкових округів: VI–CLXXXVIII* включно), доповнено
і виправлено інвентар50. Проте згодом у 1926 р. виникла потреба нової
інвентаризації Йосифінської метрики. У зв’язку з тим, що метрики передавалися до архіву у різний час, документи одного періоду і однієї
громади, які раніше становили одну нерозривну цілісність, були розділені на дві окремі групи з окремою назвою: Йосифінська і додаткова
Йосифінська метрика. Під час нової інвентаризації51 (червень–серпень
1926 р.) здійснено перевірку 7 циркулів (І–ІІ, IV–VІІІ)52 – Бохня, Ясло,
Новий Санч, Ряшів, Станіславів, Тарнів, Вадовичі із загальною чисельністю 2453 громади і фасцикулів відповідно, які згруповані під спільною назвою. Продовженню роботи перешкодило надходження зими
(робота могла виконуватися тільки в архівному сховищі, тобто у теплу
пору року). Натомість з метою укладення каталогу депозитів укладено
картковий покажчик громад (циркули І, ІІ, ІV, VІІІ) за Йосифінською
метрикою разом з відповідними їм назвами сигнатур Францисканської53.
У 1927–1928 рр. опрацьовано решту циркулів Йосифінської метрики
(ІХ–Х, ХІІ–XIX)54 – Бережани, Чортків, Львів, Перемишль, Самбір,
* Для позначення адміністративно-територіальних одиниць (циркулів) і
податкових округів архівісти використовували римські цифри.
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Сянок, Стрий, Тернопіль, Золочів, Жовква із загальною чисельністю
3069 громад і фасцикулів відповідно, а також укладено картковий каталог55. У 1929 р. здійснено нову інвентаризацію деяких податкових
округів Францисканської метрики з метою узгодження їх з циркулами
Йосифінської метрики. Зокрема, було упорядковано 9 податкових округів (IX, XV, XXXIII, C, CXIII, CXXI, CLXVI, CLXVIII, CLXX) – Бохня, Бжеско (Brzesko), Добчиці (Dobczyce), Нєполоміце (Niepołomice),
Подгуже (Podgórze), Радлув (Radlów), Вєлічка (Wieliczka), Вісьніч
(Wiśnicz), Войніч (Wojnicz) із загальною кількістю 303 громади і фасцикули відповідно56. Аналогічно у 1931 р. опрацьовано 12 податкових округів57 (XVII, XVIII, XXXVIII, XL, XLVII, LIV, LXX, CXLVII,
CXLVIII, CLX, CLXXIII, CLXXXII) – Бжостек (Brzostek), Бжозув, Дукля, Фришлак (Fryszłak), Горліце (Gorlice) і Бєч (Biecz), Ясло, Кросно, Стрий, Стрижув (Strzyżów), Тичин (Tyczyn), Заклічин (Zakliczyn),
Жмігруд (Żmigród)58. У подальших планах роботи архіву була також
остаточна перевірка в окремих податкових округах Фрацисканської
метрики59. Крім того, повністю завершено картковий покажчик громад
Йосифінської і Францисканської метрик, але для виправлення помилок
у старих інвентарях потрібно було проаналізувати окремі фасцикули
з контролем в деяких податкових округах60. Опрацювання ґрунтових
метрик продовжувалося також у 1936–1938 рр. Головну увагу приділялося новій інвентаризації книг Йосифінської метрики, яка передбачала
більш наукове опрацювання документів (низький рівень попередньої
інвентаризації був пов’язаний з тим, що вона здійснювалася в той час,
коли книги ще не були упорядковані, а теоретичні відомості не давали
достатньої основи для узагальнень61.
Роботи, які велися в архіві у сфері опрацювання документів, без
сумніву, мали велике значення (через розкриття змісту книг у науковий обіг вводилася нова інформація, яка містилася в них) і по можливості їх варто було б продовжувати до цілковитого завершення. Однак
план їх виконання, хоч і науково обґрунтований, був одностороннім
стосовно архівних документів – через заглиблення в деталі було втрачено перспективу цілісності, що призвело до занедбання опрацювання
покажчика всіх книг (у цьому плані львівські архівісти поступалися
своїм колегам із Кракова: Крайовий гродських і земських актів і міський – Давніх Актів мали сучасні, виконані на високому рівні інвентарі,
незамінні і досі для значної частини документів)62. Таким чином, інвентаризаційна робота, яка велася 54 роки, не дала навіть у загальних
рисах відображення документального складу архіву, а укладені картотеки становили основу покажчика заледве для половини актових книг
(приблизно 40 %). А оскільки на виконання таких робіт потрібно було
близько 120–130 років, то сам покажчик був би готовий лише після
2000 року63. За словами Є. Барвінського, покажчик Земського архіву
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складався з “кільканадцяти карток зеленкуватого кольору” і містив
дуже сумарний перелік книг і фасцикулів64. Унаслідок цього пошук
книг на полицях здійснювався шляхом механічного перегляду написів
на корінцях, які не завжди відповідали змісту книг. Процес пошуку
ускладнював і той факт, що поділ і систематизація книг (як хронологічно, так і тематично) не були достатньо точними і детальними. Наприклад, серед актових книг гродських і земських судів (libri inscriptionum,
relationum, decretorum) знаходилися книги коронного трибуналу, каптурових (libri iudiciorum capturalium), підкоморських (acta succameralis,
libri graniciales), підвоєводських (libri vicepalatinales) і скарбових (libri
commissorialium fiscalium) судів, комісій для розгляду справ державних маєтків (libri iudicioni boni ordinis), книги вищого суду німецького
права у м. Сяноку, протоколи судових сесій тощо65. Серед книг інших
судів знаходилися також книги реєстрів поголовного податку єврейської громади, подимного та мостового податків, книги ухвал66. Варто
зазначити також, що без уваги залишився такий важливий вид книг, як
Fasciculi copiarum.
Крім книг в архіві зберігалося 947 тек “Fasciculi” (документи, що
не були оправленими в томи, а складені у великі теки), де крім копій документів, було багато оригіналів. Під час упорядкування книг
наприкінці XVIII ст. ці фасцикули трактувалися у найрізноманітніший
спосіб: одні з них ділилися на види (серії): inscriptionum, relationum,
decretorum, інші були без означення змісту, деякі містили документи,
що були внесені до книг повністю, інші – документи, що були зазначені лише в книгах протоколів або ж не внесені до книг взагалі, одні
були детально розписаними в книгах індексів, інші в індексах не розглядалися (містили матеріал, що не був вписаний до книг)67. Ці фасцикули являлися певним чином регістратурою (діловодством) гродських
і земських судів, одна частина якого складала додатковий комплекс до
актових книг (т. зв. фасцикули індукованих документів), а інша (датована 1772–1784 рр.) – повністю окpeму первісну регістратуру. До цієї
категорії документів відносилися фасцикули з римською нумерацією,
які містили документи періоду переходу від давнього польського судочинства до австрійського (т. зв. фасцикули неіндукованих документів)
і жодного разу не опрацьовувалися68. Зберігся детальний інвентарний
опис цих фасцикулів69. У комплексі цих документів зберігалися протоколи судових засідань, завдяки яким можна відтворити еволюцію судової процедури, а також мандати встановленого у 1774 р. Найвищого
судового трибуналу (Supremum Сaesareo-Regium in Regnis Galiciae et
Lodomeriae Supremum justitiae Tribunal) не лише в процесуальних справах, але й ті, які містили нормативні постанови70.
Таким чином, одним з найнагальніших завдань архіву було визнано
необхідність термінового опрацювання загального покажчика архіву.
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За згодою Головного директора державних архівів з метою реалізації
цього проекту було тимчасово зупинено роботу над регестуванням
окремих документів, що містилися в книгах, і розпочато систематичну
цілісну інвентаризацію архіву і опрацювання покажчика. Здійснювалася вона шляхом перегляду та ідентифікації самих актових книг. Фактично всю роботу довелося починати заново, оскільки весь підготовлений матеріал, зібраний протягом багатьох років, виявився непридатним
(через неоднорідність опрацювання). У такий спосіб у 1933–1936 рр.
працівниками архіву (Г. Полячківна, К. Малечинський і В. Гейнош)
опрацьовано повністю інвентар белзьких гродських (т. 1–628, фасцикули індукованих (1–74) та неіндукованих (І–VIII) документів, індекси
1–492) і земських (т. 1–219, фасцикули індукованих (1–6) та неіндукованих (І–VI) документів, індекси 1–140), буських гродських (т. 1–80,
фасцикули індукованих (1–5) та неіндукованих (І) документів, індекси 1–93) і земських (т. 1–2, індекс 1), галицьких гродських (т. 1–498,
фасцикули неіндукованих документів (І–VI), індекси 1–396) і земських
(т. 1–223, фасцикули не індукованих документів (I–VII), індекси 1–128),
жидачівських гродських (т. 1–193, фасцикули індукованих (1–72) та
неіндукованих (І) документів) і земських (т. 1–16, фасцикул 1, індекси
1–16), львівських гродських (т. 1–958, фасцикули індукованих (1–102)
та неіндукованих (І–ХХХІ) документів, індекси 1–601) земських (1–
313, фасцикули індукованих (1–6) та неіндукованих (І–ХХІ) документів, індекси 1–150), перемишльських гродських (т. 1–1103, фасцикули
індукованих (1–260) та неіндукованих (І–ХХХІ) документів, індекси
1–1326) і земських (т. 1–415, фасцикули індукованих (1–25) та неіндукованих (І–VIII) документів, індекси 1–372), пшеворських земських
(т. 1–47, фасцикули індукованих (1–5) та неіндукованих (І) документів,
індекси 1–45), сяноцьких гродських (т. 1–448, фасцикули індукованих
(1–159) та неіндукованих (І–XVI) документів, індекси 1–469) і земських (1–69, фасцикули індукованих (1–10) та неіндукованих (І–ХІІ)
документів, індекси 1–63), теребовлянських гродських (т. 1–398, фасцикули індукованих (1–55) та неіндуковних (І–IV) документів, індекси
1–334) і земських (т. 1–7, фасцикули 1, індекси 1–6)71. Підготовлений
загальний покажчик охоплював 12 оправлених томів і завдяки високому рівню виконання міг бути у будь-який момент опублікований72. На
його основі були укладені сучасні описи архівних фондів Центрального
державного історичного архіву України у Львові, а з картотек, складених при упорядкуванні актових книг і фасцикулів гродських і земських
судів, а також укладенні іменних і предметних покажчиків, до них були
сформовані окремі архівні справи73. Лише у 1937 р. з’явився друкований покажчик архіву – Каталог давніх судових книг Руського і Белзького воєводства, що зберігаються у Державному архіві у Львові74 (опрацьований С. Кутшебою Каталог Крайового архіву гродських і земських
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актів у Кракові75 був виданий на 30 років раніше (!)76. У першій частині
видання містився детальний перелік белзьких, буських, галицьких, жидачівських і теребовлянських судових гродських і земських книг і фасцикулів (номер, назва, хронологічні межі, кількість сторінок), а також
загальний список всіх книг і фасцикулів відповідно до поділу на окремі
види із зазначенням їх кількісного складу. Подання окремо переліку
індексів, на думку автора, не було потрібним.
Таким чином, довготривала робота над опрацюванням архівних документів у Земському архіві у Львові принесла хоч і не такі, як очікувалося, однак все-таки результати у вигляді укладених картотек,
покажчиків, індексів до книг тощо. Неузгодженість та нереальність
пропонованих керівництвом архіву планів опрацювання документів
уповільнювали темпи роботи та ефективність виконання. На цей процес
також впливали великі обсяги архівних фондів, професійна підготовка
та досвід архівного персоналу, напружений робочий графік та специфічні умови, в яких доводилося працювати. Серед досягнутих результатів слід виділити упорядкування актових книг гродських і земських
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the processing of the document collections of the archives in the article. The main
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the directory.
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В. М. Воронін*

Перші кроки у створенні нагородної
системи Радянської України
Визначені головні етапи створення нагородної системи Радянської України, зокрема заснування ордена Трудового Червоного Прапора.
Ключові слова: ВУЦВК; орден Трудового Червоного Прапора; наго
родна система Радянської України.

2 березня 1921 року 5-й Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, який відбувся у Харкові, прийняв наступну Резолюцію про заснування в УСРР Червоного ордена
Трудового Прапора (подається мовою оригіналу): “Переходя к мирному
строительству, требующему от широких масс трудящихся проявления величайшего напряжения сил, самоотверженности и инициативы,
5-й съезд Советов УСРР считает нужным отметить заслуги на фронте борьбы с хозяйственной разрухой как отдельных работников, так
и отдельных групп, для чего устанавливает орден Трудового Знамени
и поручает ВУЦИК выработать положение о награждении орденом
Трудового Знамени, а также установить форму ордена”1.
Цікаво, що у назві Резолюції та у самому тексті назва ордену подається по-різному. У назві – Червоний орден Трудового Прапора, а у
самому тексті орден Трудового Прапору.
Зазначимо, що раніше у керівництва УСРР були наміри, за прикладом декількох утворених на території колишньої Російської імперії
радянських республік, заснувати орден Бойового Червоного Прапору
як вищу республіканську бойову нагороду.
Починаючи з 1920 до 1923 рік включно, були засновані республіканські ордени Бойового Червоного Прапору в Азербайджанській,
Грузинській та Хорезмській Радянських республіках. Також, як власні
бойові нагороди, були створені: у Вірменській радянській республіці –
ордена Срібної Зірки та Червоної Зірки, у Бухарській народній республіці – орден Червоної Зірки трьох ступенів2.
Однак після закінчення Громадянської війни набагато актуальнішим постало питання про заснування державної нагороди не за бойові
заслуги, а за трудові досягнення, що мало стати одним із стимулів для
мас у відбудові народного господарства та формування соціалістич*Воронін Віктор Миколайович – кандидат історичних наук, перший заступник Голови Державної архівної служби України.
© В. М. Воронін, 2012
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ного суспільства. Стимулом тим
більш важливим, бо матеріальних
стимулів на той час в руках у Радянської влади майже не було і
застосувати їх для заохочення та
я кості винагороди у необхідних
масштабах можливості не було.
Таким чином, можна констатувати, що невідкладне створення
нагородної системі стало одним
із важливих завдань Радянської
влади, виконання якого визначало
велику роль для успіху соціалістичного (тобто на той час державного) будівництва.
У майбутньому, в значній
мірі, цей розрахунок на важливу
роль нагородної системи як високоефективного заохочення мас
Засновник нагородної системи
справдився. У подальшому радянРадянської України –
Голова ВУЦВК УСРР
ська нагородна система, включаГ. І. Петровський.
ючи державні відзнаки за трудові
досягнення, відігравала достатньо велику роль у заохоченні широких
мас у справі соціалістичного будівництва. Упродовж наступних десятиріч – до девальвації ролі державних нагород у другій половині 70-х
років – трудові нагороди багато у чому успішно замінювали матеріальне заохочення, що мало особливо велике значення у роки Великої
Вітчизняної війни.
На виконання цієї резолюції Всеукраїнським Центральним Виконавчим Комітетом, після проведеної спеціально створеною робочою
групою підготовчої роботи, вже 5 травня 1921 року було прийнято постанову про порядок нагородження заснованим ВУЦВК орденом. При
цьому зазначимо, що за час підготовки згаданої Постанови назва ордена була змінена й з’явився третій, остаточний варіант – орден Трудового Червоного Прапору УСРР.
Скоріше за все, рішення було прийнято з урахуванням того, що
аналогічний орден було вже засновано в РСФРР VII Всеросійським
з’їздом Рад 28 грудня 1920 року й він багато у чому став прикладом
для українських більшовиків.
У тексті Постанови (була підписана Головою ВУЦВК Г. І. Петровським і Секретарем ВУЦВК В. Єрмощенко), містилося чотири пункти, які чітко визначали порядок нагородження новоствореним орденом
Трудового Червоного прапору УСРР. Цим повинна була опікуватися
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спеціально створена Комісія, завданням якої визначався розгляд подань про нагородження.
Наведемо її текст повністю, виходячи з того, що саме ця Постанова стала першим кроком у створені нагородної системи Радянської
України:
1. Президією ВУЦВК утворюється окрема Комісія з членів Президії ВУЦВК і Південбюро ВЦРПС з п’яти осіб для розгляду питань
про нагороду колективів і окремих осіб орденом Трудового Червоного
Прапора.
2. Прохання про нагороду зазначеним орденом порушують колегії
наркомів, а також президія Південбюро ВЦРПС і надають обгрунтовані постанови колегій і відомості про діяльність і трудові подвиги
осіб і колективів, які підлягають нагороді.
3. В засіданнях окремої Комісії беруть участь з дорадчим голосом
представники наркомів.
4. Постанови окремої Комісї про відмовлення в нагороді орденом
остаточні і не підлягають оскарженню: постанови про нагороду затверджуються Президією ВУЦВК3.
Варто звернути увагу на цікаву особливість розгляду подань про
нагородження. Згідно з прийнятою Постановою, воно подавалося Президією ВУЦВК не одноосібно (так як це було у подальшому – як на
республіканському, так й союзному рівні), а разом з Південним Бюро
Всеросійської Центральної Ради професійних союзів. Це, за задумом
засновників ордена Трудового Червоного Прапору УСРР, повинно
було особливо підкреслити роль професійних союзів, а таким чином й
робітничого класу у процесі нагородження. Подібної практики не знала
до цього жодна держава, що яскраво підкреслювало саме ідеологічну
складову процесу нагородження.
У цьому ж контексті слід розглядати й рішення ВУЦВК про те, що
нагородження могло бути як індивідуальним, так і колективним (при
цьому звертає на себе увага та обставина, що у першому пункті Постанови попереду стоїть саме нагородження трудових колективів). Однак,
на відміну від участі у процесі нагородження професійних спілок, подібну практику не можна вважати унікальною. Фактично це була змінена на користь “відзначення трудових досягнень” традиційна практика
нагородження військових частин, що мало місце у багатьох європейських нагородних системах.
Майже одночасно з виходом Постанови Президією ВУЦВК була
створена згадана Комісія з нагородження орденом Трудового Червоного Прапору УСРР. До неї увійшли авторитетні партійно-державні
діячі, що повинно було підкреслити її високий статус: О. І. Буценко,
С. Ф. Буздалін, Ф. Д. Карношин, В. М. Манцев, Ф. Я. Угаров.

статті та повідомлення

45

Особливо звертає на себе увагу членство в Комісії В. М. Ман
цева (на той час голови ВУЧК,
а з березня 1922 року до серпня
1923 року – народного комісару
внутрішніх справ УСРР)4. Не викликає сумніву, що це було зроблено з метою надання ВУЧК
попередньої оцінки подань на
нагородження (це підтверджує
й низка чекістських документів
цього часу). Задіяння в процесі
розгляду подань на нагородження
ВУЧК повинно було унеможливити нагородження як “політично
небажаних” елементів, так і люОдин із нагороджених орденом
Трудового Червоного Прапора
дей, на яких у чекістів були компУССР – голова Раднаркому УСРР
рометуючі матеріли (включаючи
Х. Г. Раковський.
матеріали про причетність до корупційних дій, що набули стрімкого поширення у часи НЕПу). До речі,
сам В. М. Манцев у тому ж році отримав від ВУЦВК цей орден.
До виготовлення ордена (його було створено лише наприкінці
1921 року) ВУЦВК видавалось лише свідоцтво про нагородження, на
якому містились підписи Голови та секретаря ВУЦВК.
Про те, наскільки важливим вважалося керівництвом Радянської
України нагородження орденом Трудового Червоного Прапора УСРР,
свідчить той факт, що відразу ж відбулися й перші нагородження.
За рішенням 2-ї сесії ВУЦВК (проходила з 5 до 8 травня 1921 року),
що погодилась із пропозиціями щойно створеної Комісії з розгляду питань про нагородження, орденом Трудового Червоного Прапора УСРР
були нагороджені наступні військові частини: 15-а, 30-а, 51-а стрілецькі
дивізії Збройних Сил України і Криму (ними командував М. В. Фрунзе), а також 14-а кавалерійська дивізія Першої Кінної армії5.
Як і визначалося Резолюцією 5-го Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, вищезгадані військові
частини були нагороджені не за бойові заслуги (хоча всі вони відзначилися на полях боїв Громадянської війни та війни з Польщею). Нагороджені вони були саме за трудові заслуги у післявоєнній відбудові. У
рішенні ВУЦВК зазначалось, що ці військові частини нагороджені як
такі, що “особливо відзначились на фронті праці і посівної кампанії”6.
У наступному місяці ВУЦВК провів й перші індивідуальні нагородження. Орден Червоного Прапора УСРР отримали інженер К. І. Каспа
рянц та комісар В. С. Іванов, які керували роботами з відбудови Навод
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ницького мосту в Києві, який підірвали під час Громадянської війни7.
До кінця 1923 року було проведено 123 колективних та індивідуальних нагороджень. Серед них: 45-а стрілецька дивізія, Чернігівський
губернський земельний відділ, Ізюмський повітовий виконавчий комітет, київський завод “Арсенал”, навіть “трудове населення Київської
губернії”.
Серед індивідуальних нагороджених можна відзначити такі відомі
постаті, як Голова ВУЦВК Г. І. Петровський (нагородження проведено 3 листопада 1922 року) та Голова Ради Народних Комісарів УСРР
Х. Г. Раковський (нагородження проведено 1 серпня 1923 року)8.
При цьому колективні нагородження за кількістю переважали індивідуальні, що повністю відповідало радянській державній ідеології –
переваги колективу над особистістю.
Збірник резолюцій і постанов 5-го Всеукраїнського з’їзду Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів. – Харків, 1921. – С. 11.
2
Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (У двох книгах).
Керівник авторського колективу Д. В. Табачник. – Київ, 2004. – Книга перша. –
С. 110.
3
Вісті ВУЦВК. 1921. 5 травня.
4
Докладніше про В. М. Манцева в книзі Маймескулов Л. Н. Всеукраинская
чрезвычайная комиссия (1918–1922). – Харьков, 1990.
5
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 187, арк. 20.
6
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр.187, арк. 20.
7
Історія Києва. – Київ, 1985. – Т. 3. – Кн. 2. – С. 134–135.
8
Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини. (У двох книгах).
Керівник авторського колективу Д. В. Табачник. – Київ, 2004. – Книга перша. –
С. 113.
1

Определены главные этапы создания наградной системы Советской
Украины, в частности учреждения ордена Трудового Красного Знамени.
Ключевые слова: ВУЦИК; орден Трудового Красного Знамени; наград
ная система Советской Украины.
There are indicated the main stages of the creating process of the award system
in the Soviet Ukraine, namely the establishing of the Order of Labor Red Standard.
Keywords: the All-Ukrainian Central Executive Committee; the Order of the
Labor Red Standard, Award System in the Soviet Ukraine.
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УДК [930.25:004](477.41)

Г. В. Бойко*

Шляхи реалізації основних пріоритетів
розвитку архівної галузі
(впровадження інформаційних технологій)
Аналізується стан справ із впровадження інформаційних технологій в
архівну галузь, підбиваються підсумки роботи Всеукраїнської конференції
“Впровадження інформаційних технологій в архівну галузь”; повідомляється
про інформаційно-пошукову систему “ПОЛІДАР”, розроблену в Державному
архіві Київської області.
Ключові слова: інформаційні технології; архівні установи; конференція;
створення; впровадження; Державний архів Київської області; архівна система “ПОЛІДАР”.

Визначальним вектором розвитку сучасного суспільства є його
трансформація в інформаційний простір, однією з провідних функцій
якого буде забезпечення зв’язку між державними органами влади, приватним сектором та громадянським суспільством.
Архівна справа – це галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні
аспекти організації зберігання архівних документів та використання їх
інформації. Вона є важливою складовою інформаційної та культурної
сфер життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні,
правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, які пов’язані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них
містяться.
Оскільки Україна взяла курс на розбудову інформаційного суспільства, Кабінетом Міністрів України впродовж 2011–2012 рр. прийнято
низку нормативно-правових актів, спрямованих на перехід органів виконавчої влади на безпаперовий документообіг і запровадження системи електронної взаємодії між ними.
Саме тому перед Державною архівною службою України (далі –
ДАСУ), оскільки вона є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства, постала низка проблем, які потребують
вирішення.
* Бойко Галина Василівна – заступник директора-головний зберігач фон
дів Державного архіву Київської області.
© Г. В. Бойко, 2012
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Перше завдання полягає у запровадженні в архівних установах
України протягом 2012 р. системи електронного документообігу з підключенням її до міжвідомчого електронного документообігу. Наступним є організація методичного забезпечення та контролю з боку ДАСУ
та державних архівів за впровадженням електронного документообігу
в усіх органах виконавчої влади відповідно до розпоряджень Уряду1.
Для виконання зазначених завдань необхідно вирішити цілий комплекс проблем нормативно-правового, організаційно-технічного, науково-методичного, інформаційно-аналітичного, ресурсного забезпечення,
які на сьогодні залишаються невирішеними з тих чи інших причин. Зокрема, практично забезпечити збереженість електронних документів у
державних архівах буде дуже важко, оскільки архіви не мають сучасного обладнання для приймання, зберігання та подальшого використання
електронних документів, особливо на регіональному рівні.
Так, матеріально-технічна база державних архівних установ морально і фізично застаріла, не відповідає сучасним стандартам і потребам галузі. Значно знизився статус цих структур, погіршилось їх
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
Існує невідповідність між нагальною потребою суспільства в інформації та можливостями архівних установ у її задоволенні.
Відсутність вітчизняного цільового програмного забезпечення з
урахуванням усієї архівної специфіки гальмує розвиток архівної галузі
України. Спеціалізовані програми для обслуговування потреб архівної
установи легально можна придбати лише в іноземних фірмах-розробниках (вартість таких продуктів надзвичайно висока, і це не просто
програми типу Word, Exel чи Access, а цілі програмно-апаратні інформаційно-пошукові комплекси, які, крім реалізації функціонування різнопланової архівної специфіки, дають можливість архівним установам
об’єднуватись через мережу Інтернет у галузеву мережу, а також забезпечують багаторівневий захист даних від несанкціонованого доступу;
до того ж для їх функціонування необхідно мати мінімум два спеціальних комп’ютери – сервер баз даних та обслуговуючий сервер). Тому
неможливо вирішити всі ці проблеми без достатнього і стабільного бюджетного фінансування.
Проте, на жаль, нині в архівній галузі відсутні дієві механізми розбудови інформаційного суспільства, при формуванні яких повинні бути
враховані як загальносвітові тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, так і українські особливості розвитку інформатизації та розбудови інформаційного суспільства визначені сучасні підходи й методи державного управління у цій сфері.
Ці та інші актуальні питання були підняті та обговорені на Все
українській конференції “Впровадження інформаційних технологій
в архівну галузь”, яка відбулась 31 травня 2012 р. на базі архівного
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відділу Виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської
області. У конференції, яка також транслювалась в Інтернеті в режимі он-лайн, брали участь представники державних архівних установ
Львівської, Київської, Рівненської, Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим.
На конференції серед інших питань обговорювались і шляхи реалізації основних пріоритетів у роботі архівів на 2012 р., зокрема розширення доступу до архівної інформації, створення електронних архівів,
упровадження електронного документообігу2.
Учасники конференції поділились своїм досвідом щодо оцифровування документів та переведення документів (частини документів) в
електронний вигляд, обговорили засади побудови різновидів баз даних,
тощо. Стало зрозумілим, що створення баз даних в неспеціалізованих
комп’ютерних програмах загального призначення не має стратегічного
характеру, оскільки відсутня уніфікація і всі напрацювання ентузіастів
розраховані лише для внутрішнього використання в конкретній архівній установі та непридатні для перегляду документів загального доступу через мережу Інтернет.
Деякі архівні установи, учасники конференції, презентували свої
напрацювання у даній галузі.
Так, Державний архів Київської області (далі – Держархів Київської обл.) вперше продемонстрував широкому загалу архівістів та
громадських активістів власну розробку, створену у співдружності зі
спеціалістами Національного технічного університету України “Київський Політехнічний Інститут”, – інформаційно-пошукову архівну систему програмно-апаратного комплексу “ПОЛІДАР” (далі – Система),
який після завершення пуско-налагоджувальних робіт у Держархіві має
об’єднати архівні установи Київської області в комп’ютерну мережу
(Мережу архівних установ Київщини).
На даний час вже проведено експериментальне використання Системи в архівних установах смт. Іванків Київської області – вибір пояснюється високим відсотком наявності документів загального доступу в
цих архівах в електронному вигляді (у Трудовому архіві – 100 %).
За рік тестової експлуатації в архівах Іванкова Система виявила
свою високу ефективність та відповідність потребам архівної галузі і
на сьогоднішній день вона повністю готова до широкого впровадження в Київській області. Для цього Держархів створює окремі для кожної архівної установи спеціалізовані веб-сайти, які будуть ідентичні в
межах однієї області та складатимуться з певних рубрик – частина з
них відповідатиме переліку, встановленому ДАСУ, а інша стане органами взаємодії з Системою. Сайти, відповідно, будуть об’єднані у
комп’ютерну мережу архівних установ Київської області, а також через
Інтернет будуть приєднані до даної Системи.
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Комплекс “ПОЛІДАР” є мультиплатформним і може бути інтегрованим до середовища більшості операційних систем. На даний час відпрацьовується та перевіряється наступна концепція: сервер, де зберігатимуться електронні копії документів (локальний сервер баз даних),
працюватиме під керуванням операційної системи LINUX, а решта серверів керуватимуться операційною системою WINDOWS. Такий підхід
дозволяє суттєво здешевити комплекс, оскільки на весь регіон потрібен лише один спеціалізований сервер, а функції серверів у архівних
установах виконуватимуть звичайні комп’ютери під керуванням операційної системи WINDOWS. Канал зв’язку через Інтернет між спеціалізованим регіональним сервером та комп’ютерами-серверами архівних
установ регіону шифрується.
При розробці Системи “ПОЛІДАР” спеціалісти Держархіву керувались вимогами вітчизняних ДСТУ3 та вимогами загального міжнародного стандарту ISAD4. Система складається з окремих модулів, котрі
по суті є повнофункціональними автономними системами спеціалізованого призначення і які пов’язані між собою та функціонують як єдине
ціле (тобто як система) за допомогою відповідних синхронізуючих програм. Деякі з цих модулів дають можливість здійснювати масштабний
пошук документів як у регіональному архіві, так і в інших архівах, що
приєднані за допомогою Інтернету до Системи. Звичайно, дана опція
буде доступною лише з архівної установи співробітникам та користувачам у результаті дотримання ними певної дозвільної процедури.
Весь масив електронних документів, які зберігаються в архівах та
мають бути внесені до системи “ПОЛІДАР”, поділено на кілька груп:
– документи загального доступу:
1) статутні та розпорядчі документи архівної установи;
2) науково-довідковий апарат архіву (історичні довідки, тематичні
покажчики, описи, каталоги, тощо);
– документи, доступ до яких буде обмежений для певних категорій осіб:
1) облікові документи: аркуш фонду, справа фонду, документи централізованого обліку, доступ до них буде у співробітників, які займаються веденням обліку документів.
Створення та повноцінне функціонування архівної системи “ПОЛІДАР” дає можливість вирішити такі актуальні питання сьогодення, як:
– наближення діяльності архівних установ до потреб громадянського суспільства:
1) відкритість та доступність архівної інформації;
2) забезпечення відкритого доступу користувачів до науково-довідкового апарату та документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних установах та знаходяться на загальному зберіганні;
– переведення в електронну форму довідкового апарату архівів
та архівних документів:
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1) ефективні пошукові системи працюють лише з даними в електронній формі, тому є неприйнятним сканування (оцифровування) довідкового апарату (в першу чергу – описів фондів);
2) пропонується використовувати програми типу Word та зберігати дані у doc-файлах, звідки не складно їх конвертувати в файли xlsформату (з таким форматом працюють програми типу Exel) – це основ
на форма для наповнення пошукових систем;
3) описи фондів раціонально відразу створювати в xls-форматі
(тобто набирати в Exel-сумісних програмах) за спеціальною уніфікованою формою Start_nov_doc_EXEL, а вже звідти конвертувати дані в
doc-формат – це дасть можливість одночасно отримати і опис фонду в
загальноприйнятому вигляді, і належним чином упорядковані дані, для
внесення їх до пошукової системи;
– створення систем керування базами даних:
а) створення баз даних до науково-довідкового апарату та документів, що зберігаються в архівних установах;
б) розробка пошукових систем до баз даних архівних установ;
в) розробка та створення електронних каталогів в архівних установах;
г) забезпечення доступу користувачів за допомогою баз даних до
оцифрованих документів, що знаходяться на загальному зберіганні в
архівних установах.
На даний час сканування (оцифровування) документів фондів – пріоритетна форма роботи архівів (утворюються основні об’єкти для наповнення баз даних, і головне – в такий спосіб створюється страховий
фонд). Тому при відсутності державного стандарту стосовно графічного формату, в якому мають зберігатися відскановані документи, архіви
мають обрати такий формат самостійно та використовувати лише його,
для уникнення проблем сумісності (пропонується JPG 100 %, при 300
dpi для формату А4).
Після демонстрації своїх функціональних можливостей за допомогою відеопроектора Система “ПОЛІДАР” отримала високу схвальну
оцінку учасників конференції, які підтвердили потребу в такому інструменті для інформатизації архівної галузі.
Також на конференції були присутні начальники архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій та начальники трудових архівів
Київської області, які активно приєднались до наповнення веб-сайтів
своїх установ, що створюються для них Держархівом Київської обл.
для забезпечення доступу до Системи “ПОЛІДАР”.
Всі небайдужі можуть спостерігати за розбудовою комп’ютерної
мережі архівів Київщини в Інтернеті за адресою: www.archives.kiev.ua
Мережа – це перший етап, через сайти котрої можна буде скористатись
функціоналами Системи (рівень мінімального доступу), другий етап – це
розгортання Системи в локальній мережі регіональної архівної установи
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(Держархів Київської обл.) та приєднання до неї через закритий канал
архівних установ Київської області (рівень максимального доступу).
Слід зауважити, що Система “ПОЛІДАР” жодним чином не претендує на статус повної альтернативи стосовно інших програмних продуктів: системи електронного документообігу та міжвідомчої системи
електронного документообігу, а також Національної архівної інформаційної системи та інших систем, які можуть з’явитися з часом, оскільки
всі ці системи – різні, призначення у них також різне, тому кожна з них
заповнить свою нішу. Проте дану Систему, як і інші системи, можна
розглядати як складову частину Державної програми інформатизації
України, оскільки всі вони спрямовані на задоволення зростаючих потреб суспільства, і маючи вибір, користувач чи професійний працівник
архіву в кожному конкретному випадку зможе обрати потрібний йому
функціонал саме в тій системі, де це буде для нього найбільш зручно,
адже все найкраще пізнається в порівнянні.
Під час розробки даної Системи в Держархіві виявились серйозні
проблеми архівної галузі, які до цього часу були малопомітні, а саме –
непродумані зміни та відсутність єдиної сталої термінології в самій
архівній галузі. Зокрема, наявність і використання в різних архівних
установах архівної термінології з подвійною назвою: справи або одиниці зберігання, сторінки чи аркуші (зі зворотами), уніфіковане “користувачі архівів” чи поділ на відвідувачів і дослідників, Державна архівна
служба України – ДАСУ чи Укрдержархів, різні форми відповідей на
звернення громадян у архівних установах.
І ще одна проблема: за наявності багаторічної практики поділів
фондів на історичні періоди (дорадянський, радянський) (в архівах
України вони позначались відповідно літерами “Ф” та “Р”) зовсім недавно на державному рівні, за методичною вказівкою Державної архівної служби України, відмовились від створення фондів періоду незалежності України, і тепер фонди періоду незалежності вносяться до
Списку фондів радянського періоду з продовженням валової нумерації.
Подібний парадокс взагалі неможливо пояснити пошуковій системі,
яка може бути побудованою лише на засадах формальної логіки.
Впровадження в архівній системі України практики позначення
фондів без використання літер поряд з цифрами зводить нанівець обробку числових масивів та матриць (а саме в такому вигляді система
“бачить” те, що для нас є простими заголовками), і як наслідок – є непереборною силою у створенні ефективних пошукових систем. Тому
доводилось шукати компроміси, які лише ускладнювали Систему там,
де без цього можна було обійтися, або взагалі пропускати окремі функціонали принципового значення до вирішення проблем по суті.
Саме тому, щоб не корегувати на свій лад загальноприйняті в розвинутих країнах методи обробки даних, необхідно повернутись до ви-

статті та повідомлення

53

щеперерахованих питань та внести необхідні зміни з урахуванням нових реалій та нових вимог часу.
Інформаційно-комунікаційні технології, їх широке застосування
в різних сферах життєдіяльності особистості, суспільства та держави
є одним із найважливіших інструментів сталого розвитку, що сприяє
підвищенню технологічного, економічного, соціального, культурного
рівнів, країни загалом.
Тому впровадження інформаційних технологій в архівну галузь, де
невід’ємною та дуже важливою складовою є оцифровування архівних
документів, є складне і водночас актуальне завдання, яке потребує постійної уваги та конкретних зусиль, тому воно відноситься до пріоритетних в розвитку галузі, і пошук шляхів його вирішення триває.
Запорукою успіху в цій копіткій роботі, яка надає наснаги всім
ентузіастам, є тверда і послідовна позиція Голови Державної архівної
служби України О. П. Гінзбург: “Мы будем заниматься этим и дальше – без наскока, но последовательно. Для меня аксиоматично, что надо
стремиться выложить в Интернет как можно больше фондов, что значительно облегчит исследовательскую работу, да и просто даст всем желающим возможность приобщиться к историческим первоисточникам”5.
О. П. Гінзбург “Про підсумки діяльності архівних установ України за
2011 рік”, сайт ДАСУ, 2012 р.
2
О. В. Лавринович “Пріорітети в роботі Державної архівної служби на
2012 р.”, сайт ДАСУ, 2012 р.
3
“ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів”: Український
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного
комітету архівів України.
4
ISAD (G):1999 General international standart archival description.
5
О. П. Гинзбург “Ощущаю себя хранителем истории”, сайт ДАСУ, 2012 р.
1

Анализируется состояние дел относительно внедрения информационных
технологий в архивную отрасль, подводятся итоги работы Всеукраинской
конференции “Внедрение информационных технологий в архивную отрасль”;
сообщается об информационно-поисковой системе “ПОЛІДАР”, разрабо
танную в Государственном архиве Киевской области.
Ключевые слова: информационные технологии; архивные учреждения;
конференция; создание; внедрение; Государственный архив Киевской области;
архивная система “ПОЛІДАР”.
The author analyzes the status of the implementation process of the informational technologies in the archival branch, publishes the results of the All-Ukrainian
Conference “The Implementation of the Informational Technologies in the Archival
Field”, informs about the “POLIDAR”, the informational search system, worked
out by the State Archives of Kyiv Region.
Keywords: the informational technologies; the archival institutions; the conference; the working out; the implementation; the State Archives of Kyiv Region;
the archival system “POLIDAR”.
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Непокоренные
(70-летию “Молодой гвардии” посвящается)
Стаття присвячена 70-річчю підпільної організації "Молода гвардія".
Особлива увага приділяється моральним якостям і рисам характеру молодо
гвардійців.
Ключові слова: місто Краснодон; підпільна організація "Молода гвардія";
"молодогвардійці".

События военного времени привлекают пристальное внимание
простых людей. И это естественно. За прошедшие десятилетия успели
вырасти новые поколения, которые хотят знать о бессмертных подвигах своих отцов и дедов. Перед каждым, кто глубоко изучает историю
Великой Отечественной войны, неизбежно встают вопросы о фактах
боевой и трудовой деятельности жителей того или иного города. И сейчас, накануне 70-летия образования “Молодой гвардии”, хочется окунуться в прошлое и увидеть то, что пережили в то время мальчишки и
девчонки, юноши и девушки нашей страны. Слова: “Никто не забыт,
ничто не забыто” – близки и понятны каждому. Прошло много лет, а
интерес к героическим подвигам отважных не угасает.
Одним из первых и наиболее ярких примеров героической борьбы была деятельность комсомольцев и молодежи города Краснодона,
создавших в тылу врага подпольную организацию “Молодая гвардия”,
которая выполняла большую работу по политической агитации среди
населения, организации подрывной и диверсионной деятельности, а
также по истреблению немцев и предателей Родины.
Хочется верить, что нет человека в нашей стране, который не знал
бы о славных боевых подвигах “молодогвардейцев”. Эта тема нашла
достаточно полное отражение как в научно-популярной литературе и
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публицистике, так и в искусстве. О них написаны статьи, книги, сняты
фильмы, но все же есть еще много интересных фактов из жизни юных
людей. Мне же хочется в рамках данной публикации, основываясь на
имеющихся в Государственном архиве Луганской области документах,
обратить особое внимание на моральные качества, черты характера
юношей и девушек, сознательно вставших на путь борьбы с гитлеровцами за честь, свободу и независимость своей Родины. Основным источником сведений по этой проблематике являются воспоминания родственников молодогвардейцев, а также лиц, общавшихся с ними в то
время.
Особый интерес представляют воспоминания жителя города Ровеньки С. В. Каралкина, арестованного и находившегося в Ровеньковской тюрьме, куда были доставлены Олег Кошевой, Любовь Шевцова и
другие молодогвардейцы. Вот как он описывает свою встречу с ними:
“6 февраля 1943 года в нашу камеру втолкнули 14 молодых людей,
среди них была девушка. Мы скоро познакомились и узнали, что это
комсомольцы. Среди них были Олег Кошевой и Любовь Шевцова из
Краснодона. На пришедших было страшно смотреть: так сильно они
были избиты. Светлокудрый юноша, сплевывая кровью и глядя на нас,
с трудом проговорил: – Вот как, разукрасили нас…
Наступила тишина. Над потолком нашей камеры раздавались гулкие шаги гитлировцев, которые почему-то суетились.
– Гранат пару бы, – вдруг, нарушив тишину, с ненавистью в голосе
проговорил другой молодогвардеец.
Говоривший повернул к нам голову, и было жутко смотреть на этого юношу, лицо которого носило следы страшных пыток, а волосы отливали серебром. Это и был Олег Кошевой.
В камере снова наступила тишина. Было слышно, как в соседней
камере раздавались глухие удары и кто-то громко стонал. Это гитлеровцы производили очередной допрос…
– Издеваются, – сказал молодой паренек с рассеченной губой.
В эту минуту наша дверь широко распахнулась, и в камеру ввалился огромного роста, в дубленном полушубке гитлеровец. Он остановился у порога, и не вынимая рук из кармана, пустым взглядом обвел
присутствующих и проговорил улыбаясь: “Партизан…” Вдруг он шагнул к Любе Шевцовой и коверкая слова, произнес:
– Пошему такой молодой девушка в тюрьме?
Смерив презрительным взглядом белобрысого фрица, Люба почти
вплотную подошла к нему:
– Да, я партизанка! Понимаешь, гад? – в глазах Любы светилась
ненависть к этому оккупанту. Во всей ее фигуре было что-то властное,
злобное, отчего немец шарахнулся к дверям.
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Через несколько дней к нам в камеру явились жандармы, забрали
всех молодогвардейцев и ушли. Перед уходом Кошевой сказал: – Прощайте, товарищи! Не падайте духом! Недалек тот час, когда наша армия уничтожит фашистских мерзавцев. Вы слышите гром приближающейся канонады? Это наши идут.
Через два дня избитых и истерзанных на допросах молодогвардейцев гитлеровские варвары зверски расстреляли в Ровеньковском лесу”.
Приведенный документ говорит о многом. Прежде всего обращает
на себя внимание несокрушимая сила духа молодогвардейцев, их вера
в победу над врагом, готовность отдать свои жизни ради свободы и независимости Родины.
О героическом поведении молодогвардейцев во время пребывания
в фашистских застенках, их беспримерной стойкости и мужестве свидетельствуют родители Александры и Василия Бондаревых – Емельян
Иванович и Просковья Титовна: “В январе 1943 года начались аресты
молодежи. Арестовали и наших детей. Василия забрали в ночь с 5-го
на 6-е января, а Шуру арестовали 11-го января. Как и многие родители
молодогвардейцев, мы носили передачу детям. Молодые подпольщики
сидели в здании бывшей милиции. Никаких встреч с детьми нам не
разрешали. От них требовали признаний, их жестоко избивали, но все
они вели себя достойно, героически. Дома у нас почти каждый день
производился обыск, забирали вещи не только детей, но и родительские. Там в застенке наши дети узнали, какая участь их ждет. Но все
равно враги не сломили их воли. Шура поддерживала дух подружек –
пела, даже в тесной камере пыталась танцевать.
Во время следствия начальник полиции Соликовский требовал от
Шуры признания, кто собирал комсомольские взносы у первомайцев?
– Я, ответила Шура.
– Зачем?
– Для нашей армии.
Шуру повели в особую камеру, где изощренно пытали.
Ребят увозили на казнь первыми в ночь с 15 на 16 января. Полицейские громко вызывали:
– Василий Бондарев … с вещами!
Это услышала Шура.
– Дайте я спою своему братишке, – сказала она подружкам. И запела “Замучен тяжелой неволей…”. Девчата стали подпевать. Разъяренные фашисты открыли дверь камеры и начали грозить: – “Недолго вам
петь осталось…”. Девушек повели на расправу в ночь с 17-го на 18-го
января. У шурфа шахты № 5 она крикнула:
– Придут наши и отомстят за нас…”
Палачи в бешенстве отрубили ей голову.
14 февраля 1943 года, в день освобождения Краснодона, мы пошли
к зданию полиции. В одной из камер мы увидели на стене нарисован-
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Надпись членов подпольной комсомольской организации
“Молодой гвардии” на стене тюрьмы. 1942–1943 года.
Госархив Луганской обл. ф. П-7118, оп.1, д. 660.

ное химическим карандашом сердце, а в середине надпись: “Здесь сидели Шура Бондарева, Уля Громова, Лина Самошина, Нина Минаева”,
а чуть ниже: “Смерть фашистским оккупантам!”. В камере пыток жена
нашла одеяло, сплошь залитое кровью, оно принадлежало Майе Пегливановой.
В течение 15 дней извлекали из шахты трупы погибших. Эти дни
были черным трауром для краснодонцев. Над шахтой № 5 слышались
плач и стоны родственников. К каждому извлеченному трупу бросались десятки матерей, стараясь распознать в нем своего сына или дочь.
У Васи был проломлен череп. У трупов Шуры и Вани Земнухова
не было голов. Шуру распознали по одежде и по кольцу на левой руке.
1 марта 1943 года под оружейный воинский салют хоронили наших
детей в Краснодонском парке ”.
Этот рассказ дополняют воспоминания Земнуховой Анастасии
Ивановны, матери Героя Советского Союза члена штаба “Молодой
гвардии” Ивана Земнухова:
“В 1941 году Ваня закончил школу, принес домой аттестат, очень
радостный. Отец ему посоветовал идти учиться на учителя, но помешала война, о который мы узнали на второй день после получения аттестата. Из-за войны он пошел работать пионервожатым в Первомайскую
школу. С работы его направили на юридические курсы в г. Ворошиловград, где он проучился 2 месяца, а потом всех направили на работу в
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г. Саратов. 19 июля мы его проводили, а ночью Ваня вернулся, потому
что местность вокруг была уже оккупирована фашистами. В Краснодон
они пришли на следующий день.
Ваня сразу же взялся за свободную комнату, делая ее непригодной для жилья, чтобы немцы не квартировали в их доме. В эту комнату приходили девчата и ребята. Я говорила им, что же вы в шахматы
играете, а фигуры не двигаете? А они отвечали: – “Жизнь новая, игра
недвижимая”.
Когда сгорела биржа, Ваня послал меня на базар за новостями. Я
все-таки пошла на базар и узнала, что сгорела биржа. Он встретил меня
стоя навытяжку, с радостной улыбкой сказав, что это очень хорошо,
что сгорела биржа. Таким образом, было спасено много людей от высылки в Германию.
Однажды Ваня сообщил, что идет ночевать к Жоре Арутюнянц, а
позже мы узнали, что они там печатали листовки.
Как-то Ваня приходит из церкви и говорит: “Мам, я был в церкви,
свечи стоят 3 рубля, я поставил свечку и ушел”. Я и спрашиваю: “Зачем же ты оттуда ушел быстро?” Он объяснил это тем, что там одни
пожилые люди. Только после Ваниной смерти я узнала, что Ваня ходил
в церковь распространять листовки, он их клал в корзины старушкам,
которые заворачивали в эту бумагу свои свечи.
Когда Ваня ушел в полицию выручать Женю Мошкова, его не было
дома несколько дней, но я не сильно беспокоилась, так как он и раньше
иногда дома не ночевал, но пришла Нина и сообщила, что они все трое
арестованы: Виктор Третьякевич, Женя Мошков и Ваня наш.
На следующий день я пошла в полицию передать передачу и получила от Вани записку: “Дорогие мои родители, обо мне не беспокойтесь, я себя чувствую хорошо”. От него я несколько раз получала
успокаивающие записки, он все о нас беспокоился. В полиции их содержали до 15 января, объявив всем, что всех арестованных вывезли
в Ворошиловград, а в действительности их вывезли ночью на шахту
к шурфу. В последствии, бывший сторож рассказал: “Привезли их 23
человека – 20 мальчишек, 2-х девочек и 1 женщину. Один из арестованных крикнул: – Я Ваня Земнухов. Ребята не вешайте голову. Мы
умираем за правое дело”. За что он и был обезглавлен”. После извлечения трупов из шурфа шахты № 5, ни у кого не было ни лесоматериалов, ни гвоздей. Был разобран старый двухэтажный дом у 21-й шахты
и сделаны гробы. Две сестры Иванихины были положены в один гроб.
Похоронены все на площади у парка им. Комсомола”.
Из воспоминаний Фоминой Анны Васильевны, матери Майи Пегливановой:
“. . . Когда в декабре 1942 года сгорела Краснодонская биржа труда,
мы наблюдали пожар из нашего дома. Я высказала предположение, что
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горит здание Донэнерго. Маечка заметила, что это биржа труда горит.
“Почему ты думаешь, что это биржа труда горит? – спросила я”. “Что
же еще может гореть, если не биржа. Должны были угонять молодежь,
там все документы, а теперь пусть попробуют снова наберут”. Было
несколько случаев, когда она приходила домой и говорила, что нашла
листовку на улице. Я впервые догадалась, что Майя скрывает от меня
что-то очень важное. Лишь в декабре 1942 года, когда она как-то ночью
взволнованная вбежала в дом и показывая листовку сказала: “– Наши
заняли станцию Морозовскую. Немцам крышка!” Мы все прочитали
и очень обрадовались. Я поинтересовалась, где она достала листовку.
Майя сказала, что со стены нашего дома сорвала. Я была удивлена ее
ответом, но ничего не сказала ей, хотя и не поверила.
Очень поздно, в январе 1943 года я твердо убедилась, что Маечка
состоит в нелегальной организации. Когда в канун нового года арестовали Ваню Земнухова, Майя и ее подруги сильно волновались. Я
уговаривала их уйти из города скрыться где-нибудь, но они остались.
Так прошло несколько дней в постоянной тревоге, а 11 января пришли
полицаи и увели Майю и Шуру Дубровину, которая ночевала у нас.
Страшные дни наступили для нас. Никто из родителей арестованных парней и девушек не отходил от тюрьмы. Из тюрьмы до нас дошла
записка, написанная рукой Майи от себя, от Шуры Дубровиной и Лили
Иванихиной, нам трем матерям: “Вы не плачьте, мамы. Все равно придет время и мы будем с вами. Мы держимся бодро и весело”.
15 января в полиции был вывешен список арестованных и вывезенных в Ворошиловград: Ваня Земнухов, Евгений Мошков и другие.
Первомайская группа еще сидела в тюрьме. 17-го я принесла Майе
передачу, был солнечный день, в камере, где сидела Маечка окно оттаяло. Немцы по дороге отступали. Вечерело, и со всех хуторов начали
съежаться полицаи. В этот вечер я стояла у крыльца и наблюдала за
двором полиции. Вдруг подъехала машина полиции, я услышала команду “Становись, садись” думала, что полицаи уезжают, а это наших
детей машина повезла по направлению шахты № 5. Утром у нас не
приняли передачи и мы, матери Бондарева, Герасимова, Иванихина решили пойти к шахте № 5. Но не доходя до шахты нам жители сказали,
чтобы мы не ходили, там возле шахты полицаи возят уголь, засыпают
следы преступления. На второй день мы снова пошли к шахте и что же
мы там обнаружили. Из под снега выступает кровь, стена вся в крови,
во дворе висит желтый примерзший чулок. Я крикнула, что это чулок
Майи и потеряла сознание.
Когда пришли наши, я побежала в тюрьму посмотреть камеру в
которой сидела Маечка. Хотя бы найти какие-нибудь следы. И что же
я увидела! Где сидела Майя на стене нацарапано: “нас увозят в . . .” и
дальше не дописано. На окне на раме нацарапано: “Майя, Шура, Лиля”.
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Листовка молодогвардейцев “Прочти и передай другому!”
Госархив Луганской обл. ф. П-7118, оп. 1, д. 661.

Из-за печи в коридоре вытащили Маечкино одеяло все в крови. Видели
камеру пыток: стены в крови, веревки, крючья.
Достали мою дочь из шахты, труп целый, только выломаны ноги.
Врачи признали, что брошена живая в шахту”.
О высоком чувстве гражданственности, патриотизме свидетельствуют строчки из воспоминаний Варвары Тихоновны Самошиной о
своей сестре Ангелине Самошиной:
“Приблизительно в ноябре месяце мне стало известно о работе
Лины в подпольной организации.
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Текст клятвы молодогвардейцев. 1942 год.
Госархив Луганской обл. ф. П-7118, оп. 1, д. 659.

Однажды к Лине пришла ее подруга Уля Громова. Они сели за
стол и о чем-то тихо говорили. После ухода Ули Лина стала что-то писать, писала быстро, стараясь чтобы ее никто не видел, но это заметила
мама. Она догадалась, что Лина пишет листовки. Лина, увидев, что ее
работу обнаружили, сказала маме: – “Мама! То, что я пишу будут читать многие, но то, что это пишу я – будешь знать только ты”. Мама напомнила ей о свирепом наказании за эту работу, на что Лина ответила:
“Пусть погибну я, вы будете жить свободно и независимо”. На глазах у
нее появились слезы, она поспешно собрала листовки. После этого мы
стали замечать частое посещение Линой клуб “Ленина”, где члены этой
организации встречались.
Лина рассказала, что созданная организация, распространяют листовки. Задача ее и Ули Громовой вовлечь в организацию надежных
людей. Знаю, что они вовлекли Нину Герасимову, сестер Иванихиных,
Майю Пегливанову.
Вскоре начались аресты ее товарищей. Дошла очередь и до нее. На
прощание она сказала: “Мне жалко, что нам не удалось довести план
до конца”, и горькие слезы полились из ее глаз.
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В ночь на 17 января 1943 года ее бросили в шурф шахты с завязанным лицом, с перевязанной до отказа платком шеей”.
Об условиях содержания молодогвардейцев в фашистских застенках свидетельствуют воспоминания матери Валерии Борц Марии Андреевны о днях, проведенных в тюрьме:
“… “Жизнь” в камерах текла своим чередом, при том же распорядке суток. Утром с 6 до 12 часов дня истязания людей, с 12 до 3-4-х
часов производили передачу и примерно с 4-х – 5-и часов до 1-2-х ночи
снова пытки. Была слышна ругань, стоны истязуемых, жуткие вопли.
Полицейские бегали по коридору, приносили воду, вытаскивали из кабинета Суликовского и из кабинета следователя полумертвых людей и
тащили их в камеры. Я продолжала стоять на коленях у дверей и через
замочную скважину наблюдать за коридором. Мне все казалось, что
ведут Валерию.
Наша камера стала пополняться девушками из организации. Однажды полицейский открывает дверь камеры, вталкивает девушку и со
смехом говорит: “Примите ворошиловградскую артистку!”. У порога
остановилась девушка лет 17-18, среднего роста, белокурая. Непокорные пряди, слегка вьющихся волос, выбивались из под шапки. На ней
было темно-синее пальто, в руках она держала сверток и улыбалась.
Девушка обвела всех присутствующих голубыми, как васильки, глазами и весело воскликнула: “А вы все здесь, вот и я, здравствуйте” и
села посередине камеры на пол. Затем еще раз окинула взором камеру
и, обращаясь ко мне, сказала: “Вы хотите сладкого? У меня есть варенье и конфеты”. Я улыбнулась и сказала, что от сладкого вряд ли кто
откажется. Она подсела ко мне, развернула сверток и начала угощать
окружающих конфетами.
Мы покушали, затем подошли с Любой к окну и стали тихо разговаривать. Я ей сказала, что я мать Валерии Борц. “Ну а я Шевцова. Мы
с вашей дочерью должны были привезти из Ворошиловграда радиостанцию, но теперь все провалилось”.
Наша камера была переполнена. Арестованных женщин и девушек
начали оставлять в коридоре. Там сидела Тося Мащенко с матерью,
мать Иванцовой Ольги, Соколова и другие, которых я не знала.
Нас перевели в другую камеру, присоединив к нам людей из коридора, а в этой камере устраивали кабинет. Поместили в сырую, грязную, вонючую и маленькую камеру. Пол был мокрый, со стен сбегали
мелкими струйками вода, на потолке были крупные капли воды, затем
покачиваясь, отрывались от потолка и падали на головы то одному, то
другому.
В камеру прибыло пополнение – привели Первомайских девушек.
Это произвело на нас сильно удручающее впечатление. Нам не хоте-
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лось верить, что погибнут все, мы себя убеждали, что отдельные
члены спасутся и что
работа вновь будет развернута. Первомайцев
разбили на две группы,
часть поместили с нами,
а для второй части отвели другую камеру. Первомайцев я узнала в камере. Из них особенно
выделялись следующие:
Громова Ульяна, Бондарева Шура и Дубровина
Шахта № 5, где были расстреляны члены
Шура. Остальные же
подпольной комсомольской организации
больше молчали.
“Молодая гвардия”. 1943 год.
Громова произвела
Госархив Луганской обл. ф. П-7118, оп. 1, д. 663.
на меня очень хорошее
впечатление. Внешний вид рисовал ее также с выгодной стороны. Это
была девушка высокого роста, стройная брюнетка, с вьющимися волосами и красивыми чертами лица. Ее черные пронизывающие глаза
поражали своей серьезностью и умом. В них заметен был дух противоречия. Она не горячилась, как другие и не сыпала проклятий по поводу
истязателей.
Была середина января. Наши войска особенно успешно продвигались вперед. В камеру доносился шум машин, на которых убегали фрицы. Полицейские волновались и зверствовали.
Вечером 15 января стали вызывать много молодежи из мужских
камер. Мы притихли и слушали. Суликовский своим громовым голосом вызывал то одного, то другого, предлагая собраться с вещами. Из
нашей камеры вызвали и меня. Я стала выходить, а Дубровина бросилась ко мне на шею, заплакала и сказала: – “Что это, освобождение
или смерть ?” Девушки волновались. В коридоре в одну шеренгу была
построена молодежь и против каждого стоял немец. Таким образом получилось две шеренги, расстояние между шеренгами было в один шаг,
враги стояли друг против друга, лицом к лицу, у многих были сжаты
кулаки. Переводчик держал какую-то бумагу в руках. Суликовский суетился, на пороге появилась я, он схватил меня за плечи, толкнул к выходу и сказал: “Иди, иди отсюда!” Я спросила: – “А мои документы?”
“Потом получишь, … крикнул он ”. Я выбежала на двор и не верила
своему освобождению. Во дворе стояла машина и подавала короткие
сигналы. Видно было, что “народ” торопился.
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Вечерняя темнота все сгущалась, я набрала полные легкие свежего воздуха и побежала домой, мне казалось, что
вот, вот меня возвратят снова
в эту камеру.
Молодежь сбросили в
шурф. Свидетелем жуткой
расправы является сторож. Он
говорит, что стоны из шурфа
были слышны 3 дня. Затем все
умолкло… ”.
Главное заключается в
том, что подвиг молодогвардейцев воодушевлял живых на
героические и трудовые дела,
являлся символом беззаветной
верности долгу и любви к Оте
Открытие памятника молодогвардейцам
в г. Краснодоне. 1950 год.
честву.
Госархив Луганской обл. ф. П-7118,
И сегодня, спустя семьдеоп. 1, д. 669.
сят лет со дня их героической
гибели, память о них живет в сердцах тысяч молодых людей – граждан
новой, независимой Украины.
Статья посвящена 70-летию подпольной организации “Молодая гвардия”.
Особое внимание уделяется моральным качествам и чертам характера молодогвардейцев.
Ключевые слова: город Краснодон; подпольная организация “Молодая
гвардия”; “молодогвардейцы”.
The article is dedicated to the 70-anniversary of the “Molodaya Gvardia”, the
clandestine body. The main attention is given to the moral features and traits of the
participants.
Keywords: the Krasnodon City; the clandestine body “Molodaya Gvardia”,
the “molodogvardeitsy”.
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УДК 930.253:[624:94](477)”1950-ті/1980-ті”

А. О. АЛЄКСЄЄНКО*

Джерела до історії будівництва спортивних
об’єктів у проектній документації ЦДНТА України
Публікуються документи з фондів Центрального державного науковотехнічного архіву України, що дають уявлення про зовнішній вигляд та структуру споруд спортивних об’єктів України.
Ключові слова: Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України); проектна документація; спортивні об’єкти.

У ЦДНТА України зберігається документація до шести спортивних об’єктів у містах Києві та Харкові за період 1929–1993 рр. Проекти щодо цих споруд та конструкцій виконано провідними науководослідними та проектними інститутами. В архіві вони зібрані у семи
фондах. Проектна документація до спортивних об’єктів складається
з текстової та графічної частин. У пояснювальних записках міститься
опис об’єктів, а креслярі ілюструють проектні ідеї. Цей тип документів
доповнюють матеріали з фондів особового походження академіка архітектури Олексія Бекетова (1862–1941) та колишнього директора КиївЗНДІЕПу Олексія Заварова (1917–2003).
Нижче подається кілька документів, які дають уявлення про зов
нішній вигляд та структуру споруд спортивних об’єктів України: Київського Палацу спорту (проектування у 1957–1960 роках і реконструкція
1981–1982 років), Льодового стадіону у м. Києві, Закритого плавального басейну на стадіоні “Спартак” у м. Харкові, Відкритого басейну із
медико-біологічним центром для Всесоюзного олімпійського центру з
плавання у м. Харкові (проект не реалізовано), Універсальної трансформованої демонстраційної штучної закритої ковзанки для Палацу
спорту у м. Харкові. А також відомості зі звіту про діяльність членакореспондента Академії мистецтв СРСР Олексія Заварова та Творчої
архітектурної майстерні Академії мистецтв СРСР, м. Київ (1991) щодо
проекту “Комплексна перспективна забудова і благоустрій Київського
велотреку” (виконаного колективом ТАМАХу під керівництвом Валентина Штолька та Олександра Кабацького) – базової спортивної споруди з велоспорту в Україні.
* Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальник відділу використання
інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву
України, аспірант Харківського національного університету імені В. Н. Кара
зіна.
© А. О. Алєксєєнко, 2012

66

огляди джерел та документальні нариси

Будівництво Палацу спорту у м. Києві. Фото. б. д.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 1, од. зб. 37, арк. 14.

Київський велотрек. План.
1991 р.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 2, од. зб. 93, арк. 61.
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Закритий плавальний басейн на стадіоні Спартак у м. Харкові. Фасад.
1966 р.
ЦДНТА України, ф. Р-85, к. 1-272, оп. 2, од. зб. 2, арк. 11.

Закритий плавальний басейн на стадіоні Спартак у м. Харкові. Розріз.
1966 р.
ЦДНТА України, ф. Р-85, к. 1-272, оп. 2, од. зб. 2, арк. 7.
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Київський велотрек. Фото з макету. 1991 р.
ЦДНТА України, ф. Р-202, оп. 2, од. зб. 93, арк. 58.

Публикуются документы из фондов Центрального государственного научно-технического архива Украины, дающие представление о внешнем виде
и структуре сооружений спортивных объектов Украины.
Ключевые слова: Центральный государственный научно-технический
архив Украины (ЦГНТА Украины); проектная документация; спортивные
объекты.
There are published the documents of the collections of the Central State
Scientific and Technical Archives of Ukraine, that give the idea about the look and
the structure of the buildings of the sport objects in Ukraine.
Keywords: the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine; the
design documentation; the sport objects.
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УДК 94(438)"1880/1892"

Н. Н. Воробьева*

К вопросу о правительственной политике
в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.:
“Стрелять, патронов не жалеть”?
В XIX в. национальная идея
стала мощным фактором европейской геополитики. Пример
государственного
объединения
(Германии, Италии) стал вызовом
тем государствам, на территории
которых проживали различные
национальные группы с разным
историческим прошлым и разными культурными и религиозными
традициями.
Особое распространение получили идеи государственного образования, воплощенные в
представлениях о национальном
государстве, национальном единстве и неделимости территории1.
В условиях, когда территориальная целостность государства и его
Варшавский генерал-губернатор
значение в международных делах
И. В. Гурко.
ассоциировались с достижением
“однородности”, создание “единого и нераздельного/неделимого” общества стало целью ряда государственных европейских проектов.
Российской империи задачи укрепления государственности предстояло решать, учитывая национальное и религиозное многообразие ее
регионов2. Фундаментальной основой государства и гарантией его жизнеспособности должен был стать не конгломерат народов, живущих на
одной территории, а национальное единство, основанное на имперском
сознании, то есть на лояльности правящей монархии и центральным
властям. Консолидировать российская общество была призвана политика “сближения или слияния инородцев с “титульной” нацией3.
* Воробьева Надежда Николаевна – аспирант Института славяноведения
РАН.
© Н. Н. Воробьева, 2012
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На практике эта концепция выразилась в рационализации системы государственного управления, попытках
создания единого административно-правового и культурноязыкового пространства Российской империи. При этом
второй компонент предусматривал обеспечение широкого распространения русского
языка, прежде всего в сфере
государственного управления
и суда на национальных окраинах и в том числе в Царстве
Польском4.
Одним из наиболее эффективных внутренних рычагов, способных интегрировать
Касса взаимовспоможения.
Царство Польское в состав
Российской империи, справедливо считалось укрепление торговых и
экономических связей между ними. “Сила русского рубля, сфера взаимных торговых и промышленных отношений. Стремление к материальному интересу может установить прочные основания к примирению
[их – Н. В.] вековых споров”, – писал в 1880 г. обер-полицмейстер Варшавы Н. Н. Бутурлин5.
Ликвидация русско-польской таможни (1851 г.), крестьянская реформа (1864 г.), способствовавшая появлению на рынке не только нового массового потребителя, но и свободной рабочей силы (главного условия организации производства) значительно содействовали ее расцвету.
В немалой степени этому способствовала и эффективная экономическая
политика, включавшая таможенный протекционизм*, усовершенствование налоговой системы (отмена подушной подати и замена прямых налогов косвенными), введение рабочего законодательства и т. д.6
Важное значение имело интенсивное железнодорожное строительство в Царстве Польском. В 60-х–70-х гг. XIX в. были построены лод* Особое значение имело увеличение таможенных тарифов почти на 50 %
в 1877 и 1891 гг. по сравнению с 50-ми гг. XIX в., когда правительство придерживалось фритредерской политики, характеризовавшейся невмешательством государства в частную предпринимательскую деятельность. (История
СССР… – М., 1968. – Т. 5. – С. 142, 323; См. подробнее: Крихунов В. Н. Таможенная политика России и ее экономическая эффективность. – М., 1999).
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зинская, варшавско-петербургская, варшавско-тираспольская и привислинская железные дороги, в 80-х гг. XIX в. введена в эксплуатацию
ивангородско-домбровская железнодорожная линия. Таким образом,
промышленные центры Царства Польского (Варшава, Лодзь, Домброва, Сосновицы и др.) соединились с внутренними губерниями Российской империи. Если раньше основным рынком сбыта польских товаров
являлись северо и юго-западные регионы страны, то, начиная с 80-х гг.
XIX в. польская промышленность, главным образом текстильная, уверенно завоевала Новороссию. В то же время (в 1883–1885 гг.) она укрепилась на Кавказе и в Закавказье, охватила центральные и приволжские
губернии. 75–90 % польских текстильных товаров шло на “экспорт” во
внутренние губернии7.
В 80-е – 90-е гг. XIX в. как польская, так и российская экономика
достигли невиданных прежде темпов роста. Из более чем 140 крупных
фабрик и заводов в Царстве Польском (по данным 1886 г.) половина
были основаны в 1877–1885 гг.8 В дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 1904 г. достигло 13,5 тыс. Общая сумма произведенной
продукции составила 427 млн. руб. (для сравнения – в 1857 г. она не
превышала 30 млн.)9. Данные отчета инспектора фабрично-заводской
промышленности, профессора И. И. Янжула свидетельствуют, что за
1879–1883 г. объемы промышленного производства по различным отраслям в Привислинском крае возросли от 100 до 1000 % (для сравнения – в целом по Российской империи эти показатели составляли от
92 до 121 %). Рост польской текстильной промышленности за 1866–
1887 г. составил 468 %, в то время как русская в среднем не превышала 192 %.10 К 1903 г. только в г. Лодзи (без уездов) находилось 482
фабрик и заводов. Сумма произведенной на них продукции составляла
124,5 млн. рублей (для сравнения – в 1840 г. она равнялась 1 млн. руб
лей, 1877 г. – 17,2 млн. рублей, в 1855 г. – 40 млн. рублей)11.
Развитие промышленных центров в Варшаве, Лодзи, Домброве, Сосновицах и др. городах Царства Польского вызвало бурный рост их населения, преимущественно занятого на производстве12. Рабочий класс
в основном рекрутировался из крестьянства. Это оказывало значительное влияние на его политическое поведение и готовность к восприятию им новых идей. В 80-е–90-е гг. XIX в. при сохранении господства
патриархально-патерналистских отношений с хозяевами-предпринимателями, менталитет рабочих под влиянием объективных обстоятельств
(повышения грамотности, расширении кругозора, обострения чувства
социальной справедливости и т. д.) изменился. Их надежды на благополучие уже не были связаны только с землей. Как отмечает современный
историк Б. Н. Миронов, рабочий “стал менее терпелив и покладист, но
смелее… и социально агрессивнее”13.
Основной формой социальной активности рабочих являлись стачки, имевшие стихийный характер и антибуржуазную направленность.
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С ростом пролетарского самосознания число выступлений и беспорядков неуклонно росло. Если в 1871 г. в Царстве Польском имели место
18 стачек при участии полутора тыс. человек, что составляло менее
2 % от общего числа рабочих того периода, то в 80-е гг. XIX в. забастовочное движение охватило уже 18 % всех рабочих. В 1881–1889 гг.
произошли 42 стачки, в которых участвовало свыше 28 тыс. человек14.
В авангарде стачечного движения находились рабочие текстильной
промышленности, их главным центром стал Лодзь (более 33 % и 39 %
всех участников польского забастовочного движения). За ними шли рабочие горной и металлургической промышленности. На Домбровский
бассейн и Жирардув приходилось 20 и 14,3 % стачек соответственно, в
которых участвовали 18 и 38,4 % рабочих15.
Активизации рабочего движения в Царстве Польском способствовала социально-революционная пропаганда среди трудящихся крупных производств. В Варшаве ее возглавил вернувшийся из эмиграции
Л. Варыньский, который являлся одним из создателей Социально-революционного сообщества поляков. Кроме того, по сравнению с 70-ми гг.
XIX в. изменились и внутренние условия польского общества. Еврейские погромы, ураганом пронесшиеся по югу Российской империи и
Царству Польскому в 1881 г., способствовали идейной дифференциации польской интеллигенции. Ее представители как сионисты, так и
антисемиты напряженно искали причины возникновения погромов, а
также способы предотвращения социальных взрывов в дальнейшем.
Социалистическое движение на землях “русской” Польши возникло во второй половине 70-х гг. под воздействием революционного народничества в Российской империи. Польские студенты, обучавшиеся в
Петербурге, а также выпускники Варшавского университета (Б. Мондштайн, К. Гильд, Ф. Пласковицкая и др.) создали первые социалистические кружки, проводили тайные сходки, на которых пропагандировали
необходимость организованной борьбы с предпринимателями16. Наряду
с другими целями и требованиями социалистов, сформулированными в
их программном заявлении (“Варшавская программа”), значилась и национальная независимость, вследствие этого деятельность Варшавской
организации была пресечена властями17. Хотя для большинства ее членов аресты 1878 и 1879 гг. закончились административными ссылками
и каторгой, социалистическое движение произвело сильное впечатление на польское общество. После многих лет общественной жизни в
легальных рамках “снова запахло конспирацией и революцией”18.
Весной 1883 г. был создан Центральный комитет первой политической партии польского рабочего класса - “Пролетариат”, в состав которого вошли Л. Варыньский, Т. Рехневский, С. Киницкий и др. За лето
деятельность партии достигла значительного размаха. В Лодзи, Згеже,
Пабьянице и других городах были организованы тайные кружки. В
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Варшаве нелегально выпускалась партийная газета с тем же названием,
рассчитанная на массового читателя. Национальный вопрос программа “Пролетариата”* рассматривала только в плане уравнения в правах
национальностей и вероисповеданий, о независимости речи не шла19.
Основная задача революционной партии, как указывала одноименная
газета, заключалась в том, чтобы всеми доступными средствами готовить рабочий класс к массовой борьбе во имя диктатуры пролетариата.
“Борьба с экономической эксплуатацией, – отмечалось на ее страницах, – есть для нас одновременно и борьба с политической системой,
ее поддерживающей и наоборот”20.
Однако уже в сентябре 1883 г. начались массовые аресты руководителей и рядовых членов “Пролетариата”, свидетельстовавшие об ее
устранении с польской политической арены21. Судя по всему, не последнюю роль в этом сыграл Варшавский генерал-губернатор И. В. Гурко,
назначение которого состоялось в июле того же года. Жесткими мерами он ликвидировал партийные кружки и местные комитеты в городах
Лодзи, Згерже, Варшаве и др. Связь Центрального комитета с наиболее
крупными промышленными центрами оказалась нарушена.
После ареста Л. Варыньского руководство партией перешло к С. Куницкому и А. Дембскому, прошедшим школу революционной борьбы в
тесном общении с русскими народовольцами. Террор они рассматривали как наиболее эффективное средство политической борьбы. Период
второй половины 1883 – начала 1884 гг. отмечен сближением польского “Пролетариата” и “Народной воли”. Действуя отдельно, партии информировали друг друга о готовящихся акциях и оказывали взаимную
поддержку. Кроме того, в январе 1884 г. между ними было подписано
официальное соглашение о сотрудничестве22. Наличие этого документа, а также совершенные покушения в Царстве Польском, жертвами
которых стали 2 человека, позволили властям классифицировать партию как террористическую и возбудить против нее следственное дело.
В 1886 г. из 29 членов “Пролетариата”, обвиненных в государственных
преступлениях, шесть были приговорены к смертной казни, в отношении четырех она состоялась. Фактически после этого партия перестала
существовать23.
Следует отметить, что разгром “Народной воли” в Российской империи, жесткая последовательная политика высшей администрации в
Привислинском крае в отношении подпольных организаций (систематические массовые аресты руководителей, ликвидация типографий и
техники для изготовления листовок, складов запрещенных изданий,
* В сентябре 1882 г. программа была опубликована отдельной брошюрой
и называлась “Воззвание Рабочего комитета” социально-революционной партии “Пролетариат”.
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штаб-квартир и пр.) развеяли иллюзии польской интеллигенции о возможности вести нелегальную деятельность и поставили перед ней задачу поиска мирных (не насильственных) решений социальных проблем. Хотя в 1888 г. Л. Кульчицким был создан Второй “Пролетариат”,
который придерживался концепции политического и экономического
террора, численность этого формирования была невелика (всего 60–75
человек)24.
Новые классовые организации, появившиеся в конце 80-х – начале
90-х гг. XIX в., а именно – “Союз польских рабочих” (во главе со студентами Варшавского университета Л. Бейном, И. Домбровским и др.),
“Рабочее объединение” (Э. Абрамовского) полностью отвергли террор,
как метод борьбы, считая более перспективным завоевание уступок
со стороны предпринимателей в экономических интересах рабочего
класса25. Особенно заметна идейная эволюция социального и рабочего
движений в материалах их печатной и устной агитации. Политические
лозунги первомайских прокламаций 1895 г. содержали призыв к борьбе за свободу Польши: “Долой самодержавное правительство!”, “Да
здравствует конституция!”, “Долой эксплуататоров!”, “Да здравствует
дело рабочих!”, “За политическую свободу!” и т.д.26
На 1890 г. пришелся пик мирового экономического и аграрного
кризиса. В Российской империи неурожай и голод 1891–1892 гг., в
особенности затронувший текстильную промышленность, вызвал массовый наплыв в города крестьян27. Численность рабочих, занятых на
польских предприятиях, возросла с 720 тыс. (в 1891 г.) до 860 тыс.
человек (в 1893 г.)28. Снижение заработной платы, безработица, дороговизна продуктов первой необходимости резко обострили недовольство
рабочих и способствовали активизации массовых забастовок в различных городах Царства Польского, которые нередко сопровождались
столкновениями с полицией.
Мощный резонанс в обществе вызвали беспорядки в крупнейшем
промышленном центре Лодзи в 1892 г.29 Разразившаяся 3–6 мая забастовка была приурочена к празднованию дня солидарности трудящихся (1 Мая). 23 предприятия остановились, в стачке участвовало около
60 тыс. человек30. Среди них были не только фабричные рабочие, но
и каменщики, плотники, ремесленники, которых «“cнимали” с работы
шествовавшие по улицам группы стачечников»31. Вследствие агитаций
“Союза польских рабочих” и Второго “Пролетариата” мирный протест быстро перерос в уличные бои с перестрелками, строительством
баррикад и закончился еврейским погромом. Город несколько дней находился на военном положении32. Введение войск не стабилизировало
ситуацию, тогда Варшавский генерал-губернатор Гурко направил коменданту лодзинского гарнизона Никитину телеграмму, текст которой
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в дальнейшем приобрел большую известность*. “Предлагаю сегодня
же прекратить беспорядки, – писал генерал-губернатор. – Стрелять, патронов не жалеть!”33. Позднее как либеральные, так и революционные
публицисты использовали этот факт для описания креатуры Гурко в
черных красках34. Между тем анализ событий и документов того периода позволяет нам интерпретировать это событие иначе.
Экспрессивная форма, а также способ передачи распоряжения генерал-губернатора являлись продуманным шагом для локализации
конфликта в Лодзи. Несмотря на то, что криптографическая связь в
Варшавском военном округе была хорошо отлажена и активно использовалась, Гурко намеренно отправил незашифрованную телеграмму в
Лодзь по обычной почте с единственной целью, чтобы ее содержание
стало известно как можно шире. Вице-губернатор В. И. Гурко отмечал,
что это оказало “магическое действие” на множество мирных жителей
Лодзи, случайно, а не по убеждениям, оказавшихся в те дни среди забастовщиков. Почтальон, доставлявший адресату указанную телеграмму,
первым сообщил ее текст “толпившимся на улицах рабочим, и большинство тут же сочло за благо разойтись по домам. Отряды войск, выведенные в места скопищ, уже не встретили серьезного сопротивления”, – писал В. И. Гурко35.
Участникам стачки (как руководителям предприятий, так и рабочим) было предложено немедленно прийти к соглашению и возобновить работу, в противном случае власти обещали административным
путем выслать всех, кто не являлся постоянным жителем города. Это
заявление побудило обе стороны пойти на взаимные уступки, конфликт
прекратился36.
Высшая административная власть в Царстве Польском принимала
репрессивные и полицейские меры только при крайней необходимости,
когда деятельность нелегальных организаций угрожала национальногосударственным интересам Российской империи. В остальных случаях
она учитывала общественные требования. Так, специально созданная
комиссия по расследованию причин забастовок в Лодзи, установила,
что несмотря на имевшую место в организации стачек антиправительственную пропаганду, “требования рабочих в большинстве случаев
были основательными”, а “работодатели далеко не чужды упрека в эксплуатации рабочих,… которые начинают отдавать себе в этом ясный
отчет”37. Начало массового рабочего движения послужило основанием
для изменений российского трудового законодательства38. В октябре
1891 г. на губернии Царства Польского распространились “Правила
* В перефразированном варианте (“Холостых залпов не давать и патронов не жалеть”) ее использовал петербургский градоначальник Д. Ф. Трепов
для разгона демонстрации в 1905 г.
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о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих” (1886 г.), ранее их
исключавшие39. Кроме того были приняты конкретные меры для поддержки польских национальных кадров в промышленности.
В 1891 г. в одной только Петроковской губернии фабричному инспектору* рабочие подали около тысячи жалоб на притеснения со стороны техников и мастеров-иностранцев (в основном – немцев и евреев).
В этой связи Гурко издал циркуляр, на основании которого все специалисты производств должны были предоставить в администрацию
свидетельства о знании польского или русского языка, не имевшие его
увольнялись. Эта мера позволила существенно изменить расстановку
национальных сил в среднем управленческом звене предприятий. Если
в 1884 г. среди фабричных мастеров Лодзи поляков не было вовсе, то
к 1894 г. они составили среди инженеров (главных мастеров) – 44 %,
среди мастеров – 73 %. Также были улучшены социальные условия
рабочих. Фабрики, на которых трудились свыше 30 человек, должны
были в обязательном порядке иметь вспомогательно-сберегательную
кассу для оказания помощи и выдачи денежных пособий рабочим40.
Польское рабочее движение 80-х – 90-х гг. XIX в., заявившее о себе
забастовками, оказало влияние не только на общественную жизнь в
Царстве Польском, но и на деятельность местной администрации. Правительственная политика в этом наиболее важном по своему расположению и сложном по местным условиям (составу населения, высокому
уровню развития в торговом, промышленном и экономическом отношении) регионе Российской империи свидетельствовала о стремлении
власти к конструктивному решению возникавших проблем и ведению
диалога с обществом.
Лазаревский Н. И. Русское государственное право. – Пг, 1917. – Т.1. –
Вып. 1. – С. 179–184.
2
Российская империя как государство строилось на территориальных
принципах, в отличие, например, от этно-федеративной Австро-Венгрии. В
этой связи национальная политика находилась в прямой зависимости от региона. (Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. Герасимова И. В. и др. – Казань, 2004. – С. 430).
3
Кэмпбелл Е. И. “Единая и неделимая Россия” и “инородческий вопрос”
в имперской идеологии самодержавия // Пространство власти: исторический
1

* Основными задачами фабричного инспектора являлись контроль над
исполнением трудового законодательства и урегулирование конфликтных ситуаций между предпринимателями и рабочими. В 1891 г. в Царстве Польском
были учреждены два инспекторских округа: Петроковский и Варшавский.
(См. подробнее: Володин А.Ю. Становление института фабричной инспекции
в России. 1882–1914. – М., 2009).
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Д. Д. Жмундуляк, Н. Б. Масіян*

Особовий фонд Вернона Кресса
(Петера Зигмундовича Деманта)
у Державному архіві Чернівецької області
Описується фонд письменника, члена Історико-просвітницького благодійного та правозахисного товариства “Московський “Меморіал”, колишнього
в’язня ГУЛАГу, альпініста, жителя м. Чернівців; вивчається творчий потенціал Вернона Кресса, його особистий внесок у розвиток культурної спадщини в
цілому та Чернівців зокрема, а також пояснюється значення повернення місту
імені відомого земляка.
Ключові слова: П. Демант; Вернон Кресс; арешт; табори; Колима; письменник; ГУЛАГ; місто Чернівці; особовий фонд.

Державний архів Чернівецької області нещодавно поповнився неоціненним скарбом – особовим фондом Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта). Ця непересічна особистість захоплює і вражає своїм
нескінченним оптимізмом і любов’ю до життя, при тому, що доля приготувала для нього значно більше трагічних сторінок, ніж ліричних.
Молодий німецькомовний інтелектуал і поліглот з вищою технічною
освітою, здобутою в довоєнній Європі, відбув 13 років у сталінських
таборах на Колимі. Та, потрапивши під прес тоталітарного режиму,
Петеру Деманту вдалося не лише вижити в нелюдських умовах, а й,
постійно працюючи над собою, щоб підтримувати свій професійний рівень, створити власну бібліотеку, яка стала одним із кращих приватних
зібрань на Колимі, розвинутись в непересічну особистість з різносторонніми інтересами.
Альпінізм, гірськолижний спорт, фотографія, вивчення іноземних
мов, в тому числі східних, – це далеко не повний перелік професійних
захоплень Петера Деманта, та широкій громадськості він більше відомий під псевдонімом Вернон Кресс. Його перу належать такі твори як
“Зекамерон ХХ століття”, “Золото Монтани” “Сибірські міражі”, “Мимохідь...Роздуми, спогади, щоденники”, “Мої три пароплави” та ін1.
Петер Демант (літературний псевдонім Вернон Кресс) народився
2 серпня 1918 р. у м. Інсбрук (Австрія) у дворянській родині кадро* Жмундуляк Дмитро Дмитрович – кандидат філологічних наук, заслу
жений працівник культури України, директор Державного архіву Чернівецької
області.
Масіян Наталія Богданівна – начальник відділу використання інформації
документів Державного архіву Чернівецької області.
© Д. Д. Жмундуляк, Н. Б. Масіян, 2012
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Вернон Кресс під час перебування в Гурзуфі (1963).
Держархів Чернівецької обл., ф. Р-2945, оп. 1, спр. 146, арк. 12.

вого офіцера австро-угорської армії Зигмунда Деманта та віденської
інтелектуалки Паули Швейгер. Час був важкий, величезна імперія, що
об’єднувала понад дюжину різних націй Центральної та Східної Європи, тріщала по швах. Наближався кінець Першої світової війни2.
Згодом, після розпаду Австро-Угорщини, Зигмунд Демант вступив на
службу інструктором до лав румунської армії і родина переїхала до
Чернівців. Таким чином родина Демантів потрапила в середовище нашарування кількох великих культур: німецької, російської та, власне,
французької, до якої тяжіла нова румунська влада. Виховання дітей в
сім’ї відбувалося під знаком суворого загартовування та спортивного
розвитку. Отже, такі предмети, як сідло для верхової їзди, альпіністська мотузка і байдарка супроводжували Петера від самої початкової
школи, але вечорами в сім’ї слухали музику та читали вголос книги3.
Після закінчення чернівецької приватної румунської початкової школи
“Каменіус” Петер продовжив навчання в українській гімназії (німецька
група) “Мареле воєвод Михай” (1928–1936), а вищу освіту здобував
у технічному інституті в м.Брно (Чехословаччина) та політехнічному
інституті в м.Аахен (Німеччина) (1939).
На схилі віку Петер Демант зізнається, що саме Чернівці вважає
своїм рідним містом, хоча народився не в ньому. Він також був переконаний в тому, що від божевілля сталінських таборів його врятували
лише спогади та закладена мамою, бабусею і культурним середовищем
старовинних Чернівців енергетика4. Довгими колимськими ночами
в’язень ГУЛАГу найчастіше згадуватиме своє улюблене місто, розки-
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дане на пагорбах, яке було
для нього не просто містом,
а цілим світосприйняттям.
Під час навчання в старовинному німецькому м. Аахен, що розташовувалось на
самому західному кордоні
тодішнього рейху, Петер потрапив до гітлерівської імперії вже настільки сформованим морально і політично,
що нацистська пропаганда,
яка виливалась на голову
населення ненав’язливо, але
безперебійно, не змогла переконати його в абсолютній
перевазі якого-небудь недоростка над Ейнштейном
лише на підставі арійського
Вернон Кресс з примірником роману
походження5.
“Зекамерон ХХ століття” (1992).
Початок Другої світової
Держархів Чернівецької обл.,
війни Демант зустрів у м. Буф. Р-2945, оп. 1, спр. 145, арк. 23.
харесті, будучи молодим
офіцером строкової служби в румунській армії. Молодий, освічений,
тоді знавець лише німецької, румунської, англійської та французької
мов, він служив при штабі перекладачем. Коли перед Демантом постав
вибір вирушити слідом за родиною до Австрії, де його неминуче мали
б мобілізувати та відправити на фронт, або повернутися до вже радянських Чернівців, Петер обрав Чернівці.
У 1940–1941 рр. Петер Демант працював лаборантом Чернівецького краєзнавчого музею, і робота його відверто захоплювала. Та попри
це він не міг не помічати дивних речей: знайомі раптом кудись безслідно зникали, співробітники побоювались один одного, підозрюючи присутність серед них інформаторів, мали місце якісь незрозумілі чутки
про табори, а приїжджі зі сходу України люди в розмовах між собою
натякали на “дуже недобрі справи”6.
Це трапилось 13 червня 1941 р., в день масової депортації значної
частини населення Прибалтики, Західної України та Західної Білорусії.
Петера Деманта було заарештовано співробітниками НКВС та без суду
і слідства відправлено до Сибіру. Перебуваючи під вартою, Демант
згадував про долю свого батька, який ще на початку Першої світової
війни потрапив до російського полону і три роки перебував у таборах
Сибіру. Саме там Зигмунда Деманта доля звела з ротмістром фон Крес-
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Малюнки-ілюстрації Ірини Вєчної, дружини Вернона Кресса,
до автобіографічної повісті “Перше життя” (2000–2001).
Держархів Чернівецької обл., ф. Р-2945, оп. 1, спр. 123, арк. 13, 15.

сом, чиє ім’я як псевдонім згодом використає романтик Петер. Після
чергової спроби Зигмунду вдалося втекти з полону та повернутися до
родини в Австро-Угорщину. Спогади про цю доленосну подію не давали спокою Деманту, і він наважився на втечу з Наримського ВТТ.
31 липня 1945 р. його заарештували вдруге, а 12 вересня 1946 р. Військовий Трибунал Томського Гарнізону виніс вирок, згідно пункту “а”
частини І статті 58 КК РРФСР за звинуваченням у “контрреволюційній
діяльності, спрямованій на підрив, ослаблення і повалення влади робітничо-селянських рад, а також за спроби ліквідувати основні політичні
й національні завоювання пролетарської революції” щодо позбавлення
волі строком на 10 років у виправно-трудових таборах та з позбавленням конституційних прав на наступні 5 років. Деманта звільнено 25
серпня 1953 р., строк позбавлення прав збіг 25 серпня 1958 р.7 Проте
селище Ягідне Магаданської області, де він працював вантажником у
торгівельній конторі, стане його домівкою аж по 1977 рік8. Повністю
реабілітовано Деманта було 29 листопада 1991 р. Головною військовою
прокуратурою СРСР.
Перебуваючи на Колимі, Петер через життєві обставини та почасти
за власним бажанням неодноразово знову “сідав за шкільну парту”, починаючи з азів, опановував ту чи іншу справу: радіотелеграфію, гру на
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флейті або вивчення складної східної мови9. Ці та інші
захоплення спонукали його
до створення бібліотеки. Чи
не єдиною перевагою, яку
надавала йому професія вантажника, залишалась можливість купувати дефіцитні
в Радянському Союзі книги.
Саме так в його бібліотеці
з’являються майже всі новинки художньої літератури, наукові монографії з мінералогії, геології, геодезії,
географії. Для розширення
власного світогляду Демант
збирає видання з історії, в
тому числі “Історію України” Лотоцького, з диплоМалюнки-ілюстрації Ірини Вєчної, дружини
матії та краєзнавства. Мова
Вернона Кресса, до автобіографічної повісті
“Перше життя” (2000–2001).
видання жодним чином не
Держархів Чернівецької обл.,
створювала перешкоду для
ф. Р-2945, оп. 1, спр. 123, арк. 13, 15.
спраглого до друкованого
слова вантажника. Так у його книжковому зібранні з’являється велика
кількість словників, спеціальних видань різними мовами10.
Демант розпочав писати лише на сьомому десятку років, як згадував сам, тоді, коли більшість вже пожинає плоди своєї діяльності, головує в академіях або має інші, більше чи менше заслужені лаври11. Перебування в зручних умовах для ведення записів, в лікарні на Колимі, де
він лікувався від силікозу – хвороби ураження легенів ядовитим пилом,
яку Петер отримав під час примусових робіт на копальнях, рудниках та
виробництві, стало поштовхом для початку письменницької діяльності. Тільки варто було “новонародженому” Вернону Крессу “випустити
джина з глечика”, як він розростався все більше і більше. Під тиском
пам’яті Кресс ледве встигав записувати все нові та нові деталі <...> одночасно знову переживаючи всі жахи таборів12. Так розпочалась робота
над головним твором його життя, романом “Зекамерон ХХ століття”.
Цими роками під час однієї з подорожей по Сибіру Петер Демант
знайомиться з московською журналісткою Іриною Вєчною, яка стане
його дружиною. В 1978 р., вийшовши на пенсію за віком, Демант переїжджає до Москви. Слідом надійшов цілий контейнер зібраної ним
літератури. 20 наступних років Вернон Кресс реалізував себе як письменник, фотограф, мандрівник, поліглот, почесний член товариства
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Петер Демант (Вернон Кресс) під час перебування в м.Інсбруку (Австрія), (2005).
Держархів Чернівецької обл., ф. Р-2945, оп. 1, спр. 151, арк. 8.

“Меморіал”. Помер 11 грудня 2006 р. в Москві, похований на Новодівочому кладовищі.
На схилі років Петер Демант встиг двічі побувати в місті своєї юності – Чернівцях. Виконуючи його волю, дружина Ірина Вєчная
влітку 2008 року передала як подарунок муніципальній бібліотеці Чернівців ім. А. Добрянського зібрану Петером Демантом на Колимі та в
Москві бібліотеку – понад 5 тисяч друкованих примірників.
У 2010 р. документи особового походження Петера Деманта були
передані Іриною Вєчною на зберігання до Державного архіву Чернівецької області. Всього у фонді налічується 153 справи постійного
строку зберігання за 1923 – 2010 рр., обсягом 7475 документів на 14689
аркушах, у тому числі 972 фотографії. Крім цього, науково-довідкова
бібліотека архіву збагатилася виданнями книг письменника, на зберігання до архіву надійшли також його аудіовізуальні документи (слайди
та звукові записи).
Серед матеріалів творчої діяльності чільне місце посідають рукописи творів письменника Вернона Кресса. Відомо, що його першими публікаціями були нариси про туризм і альпінізм, опубліковані в
“Московських новинах” та в журналах Німецької Демократичної Республіки “Турист” та “Світова сцена” німецькою мовою у 1967–1984
рр. Найвідоміший роман “Зекамерон ХХ століття” був опублікований
московським видавництвом “Художня література” у 1992 р., а історичні романи “Золото Монтани” і “Дзеркало тьоті Сари” – московським
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видавництвом “Глобус” аж у 2000 р. У Нью-Йоркському журналі “Новий журнал” упродовж 1997–1999 рр. вийшли друком повісті Вернона
Кресса “Сибірські міражі” та “Ідол”, розповіді “Тигр”, “Монастирський
сад” та ін.13 В особовому фонді Вернона Кресса відклалися такі матеріали творчої діяльності: машинописи (з видавничими правками та
без них) оповідань, нарисів, публіцистичних нарисів, спогадів, збірок,
зарубіжних нарисів, повістей, романів, в тому числі історичних; текст
виступу на мітингу, присвяченому відкриттю пам’ятника Ернеста Невідомого “Маска скорботи” в Магадані. Автобіографічна повість “Перше
життя. Невигадана повість” (1997), присвячена його улюбленим Чернівцям і цікава описами міста 20–30-х рр. ХХ ст.
Важливо, що матеріали до роману “Зекамерон ХХ століття”, який
розповідає про колимські табори ГУЛАГу, разом з новелами, які до
нього увійшли, віднайшли своє відображення у 10 справах цього особового фонду. Критики і рецензенти звертали на роман особливу увагу.
Так, Михайло Ніколаєв у 1988 р. відзначив, що рукопис роману справив на нього надзвичайно сильне враження, та назвав його достеменно
енциклопедичним твором. З точки зору опису обстановки і побуту ГУЛАГу визначив цей твір як такий, що не має аналогів в СРСР.
Друг Кресса Максим Рейдею – інтелектуал, завідувач відділу культури в російськомовній ізраїльській газеті “Вісті”, ознайомившись з
рукописом у 1988 р., писав: “Вражений прочитаним. Загальне враження – сили моноліту. Воістину: без гніву та пристрасті, без презирства
до слабких, з повагою і стриманою теплотою до тих, хто вистояв та
залишився людиною. І в цьому – висока мудрість”14.
Сам Кресс підкреслював, що особливість цієї книги полягає в наступному: якщо інші письменники не втомлювались писати про муки
і смерть в’язнів, то автор, хоч не проходив повз ці жахи – табір є табір, – але якось намагався побачити й інші, менш сумні сторони життя
за колючим дротом... Новизною в цьому жанрі стала також порівняна
відсутність натуралізму, доведеного до необхідних розмірів. В цьому
сенсі критики відзначали вміння Кресса при зовнішній простоті писати
виразно та уявно, так, що читач бачить героїв і те, що відбувається.
Окрім рукописів та машинописів творів письменника, в архіві
відклалися щоденники Вернона Кресса – неопубліковані закордонні:
“Берлінський зошит” (1987), “Німецький щоденник” (1989), Розірваний щоденник (“По ФРН”, “Берлін, весна 1990-го” “Берлінська стіна”),
“Скорочений щоденник США – Індія” (1992), “Південніше екватора”
(1994, Індонезія), “Блакитна Адрія та білий Родос” (1994), “Скандинавський щоденник” та ін.; а також вітчизняні: “Красноярськ – Норильськ.
Ягідне – озеро Джек” (1967), “Мої мандрівки. Хронологія епохи”
(1979–2000), “Тридцятий раз в Гурзуфі” (1988), “Третій раз в 19-й лікарні” (1998) та ін.
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Якби доля цієї людини склалася інакше, то увесь світ майже напевне знав би його як одного з найбільших мандрівників сучасності – першовідкривача втрачених світів, підкорювача нових вершин, дослідника
невідомих племен15. Після таборів ГУЛАГу Вернон Кресс не втратив
духовного світла – доброти, життєлюбства, товариськості, цікавості до
довколишнього світу. Кожну можливість він використовував для реалізації подорожей, спочатку по території Радянського Союзу, а коли
було знято “залізну завісу” його пристрасть до подорожей лише підсилилась. Йому відкрилися: США від Арізони до Монтани, Китай, Індія,
Швейцарія, Італія, Австрія... А раніше – альпінізм, туризм на плотах,
пішим ходом та ін. Довкола велика кількість знайомств, всюди він цікава усім людина. А цікавий він усім тому, що йому інші не байдужі.
Мабуть, жоден із письменників не створив такої кількості несхожих,
виразних людських образів, скільки їх знайде читач в “Зекамероні”16.
Кресс-поліглот, знавець 8 іноземних мов, уклав за життя зошитисловники з арабської, японської та французької мов, а також вправи в
східних мовах. Саме ці матеріали можуть стати предметом дослідження мовознавців.
Особисті документи письменника представлені в особовому фонді
довідками про засудження та реабілітацію, посвідченнями, паспортами, грамотами, анкетами, статтями, вирізками з газет, фотографіями,
записними книжками тощо. В 34 архівних справах відклалось листування Вернона Кресса: між ним та його дружиною Іриною Вєчною, з
видавцями, бібліотеками, архівами та приватними особами, серед яких
лист Петера Деманта меру м.Інсбрука Хільде Цаху (2005), японському
професору Тошітади Мандокоро (1985) та ін.
972 фотографії утворюють окремий розділ особового фонду. Колекція з 11 фотографій за 1923–1980 рр. складається з чернівецьких
фотографій Петера Деманта (портрети, вид міста), представлена в оригіналах і репродукціях. Автором більшості фондових фотографій є Петер Демант. Це і 3 фотоальбоми колимських пейзажів, і фотографії,
зроблені автором під час перебування на Україні (1962), під час подорожей по Радянському Союзу (1959–1986), фотографії селища Ягідне
тощо. Цікавими є фотографії Петера Деманта в Магаданському музеї
ГУЛАГу і в товаристві “Меморіал”, а також зроблені під час подорожей світом (Мадагаскар, Маврикій, Кейптаун, Катманду, Тель-Авів,
Адріатичне море).
Таким чином, документальний масив особового фонду Вернона
Кресса (Деманта Петера Зигмундовича), що надійшов на зберігання до
Державного архіву Чернівецької області, надає можливість не лише дослідити невизначені або маловідомі факти його біографії, а й познайомити з творчим здобутком Вернона Кресса, закарбувати його видатне
ім’я в історії міста Чернівці, міста, якому сам Вернон Кресс завдячував
не лише своїм порятунком, а й натхненням.
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Описывается фонд писателя, члена Историко-просветительского, благотво
рительного и правозащитного общества “Московский “Мемориал”, бывшего
узника ГУЛАГа, альпиниста, жителя г. Черновцы; изучается творческий
потенциал Вернона Кресса, его личный вклад в развитие культурного наследия
в целом и Черновцов в частности, также объясняется значение возвращения
городу имени этого выдающегося земляка.
Ключевые слова: П. Демант; Вернон Кресс; арест; лагеря; Колыма;
писатель; ГУЛАГ; город Черновцы; личный фонд.
The authors describe the personal fond of Vernon Kress, the writer, the member of the Historical and educational charitable and human rights protecting society
“Moscow “Memorial”, a former prisoner of Gulag, the climber, the resident of
Chernivtsi. There is studied the creativity, the personal contribution to the cultural
heritage in general and to the Chernivtsi City particular and also explained the value
of the returning to the city the name of famous countryman.
Keywords: P. Demant; Vernon Kress; the arrest; the camps; the Colyma; the
writer; Gulag; Chernivtsi; the personal fond.
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УДК [930.253+7.071+929](477)

В. М. Шепелюк*

Архівні документи про композитора
Миколу Лисенка
(з фондів ЦДАМЛМ України)
Подано характеристику основних архівних фондів ЦДАМЛМ України
про життя і творчість композитора, піаніста та педагога М. В. Лисенка.
Ключові слова: М.Лисенко; композитор; опера; нотні рукописи; музика.

22 березня 2012 виповнилося 170 років від дня народження видатного українського композитора, піаніста, хорового диригента, фольклориста, педагога, громадського діяча, фундатора української класичної
музики Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912).
Виходець з давнього козацько-старшинського роду, майбутній
композитор, вихований в дусі ідеалів аристократизму, увібрав любов
до української народної пісні і українського слова. Микола Лисенко
усвідомлював, що заняття музикою не додають йому багатства і почестей, але не уявляв свого життя без неї. Його творчість – це обробки українських народних пісень, дум, музика до віршів Т. Шевченка,
А. Міцкевича, Г. Гейне, І. Франка, Лесі Українки, О. Олеся, М. Вороного та ін., 40 хорових творів, кантати, симфонії, увертюри, 10 опер
(“Утоплена”, “Наталка Полтавка”, “Енеїда”, “Тарас Бульба”, “Різдвяна
ніч” та ін.).
У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва
України зберігається ряд архівних матеріалів про композитора, педагога М.В.Лисенка. Більшість із цих матеріалів позначені тогочасною
радянською ідеологією і це, безперечно, зрозуміло. Читаючи дослідження Л.Архімовича, М.Гордійчука “М. Лисенко. Життя і творчість”,
яке зберігається у фонді музикознавця Л. Кауфмана (ф. 4, оп. 1, спр.
263), знаходимо цілі абзаци, присвячені М.Лисенку як “виразнику передових для свого часу суспільних ідей, творчий метод якого базувався
на художньо-естетичних принципах великих російських композиторівкласиків”. Хоча зазначене дослідження було на той час чи не єдиним
дослідженням про великого композитора України, де зібрано багатий
матеріал на основі архівної спадщини композитора, спогадів його сучасників, рідних і близьких, друкованих видань 1920–1930 –х рр.

* Шепелюк Василь Миколайович – начальник відділу використання інформації документів ЦДАМЛМ України.
© В. М. Шепелюк, 2012
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До того ж у дослідженні досить детально йдеться про М. Лисенка – оперного композитора, автора прекрасних фортепіанних творів,
про його участь у творенні хорового музичного мистецтва, обробку народних пісень, пісень на слова Т. Шевченка, романсів на слова Лесі
Українки, О. Олеся, В. Самійленка та ін.
Автори дослідження використали досить значний матеріал – і в
цьому їх велика заслуга.
Нагадуємо, що це був 1962 рік так звана “Хрущовська відлига”, і
це ми бачимо зі сторінок книги: “…Великої шкоди вивченню творчості
Лисенка завдав культ особи Сталіна. Це, зокрема, виявилось в тому, що
ряд видатних творів композитора, написаних на тексти таких поетів як
М. Вороний, О. Олесь, В. Самійленко, незважаючи на їх високу ідейнохудожню вартість, безпідставно замовчувалися і були під забороною”
(ф. 4, оп. 1, спр. 263, арк. 6).
У підготовчих матеріалах до книги спогадів про композитора його
сина, музикознавця О.Лисенка, зустрічаємо статті, репортажі тогочасної періодики про постановку окремих опер митця. Так, зокрема, газета
“Киевлянин”( № 42, від 21 лютого 1988р., с. 3) веде розмову про незадовільну постановку опери “Різдвяна ніч” М.Лисенка, приписуючи
композитору те, чого насправді не було ні в музиці, ні в лібрето опери. М. Лисенко тут же спростував ці безпідставні обвинувачення на
свою адресу – “намерен искать судом восстановление моих авторских
прав…” (ф. 4, оп. 1, спр. 265, арк. 2).
Думаю, для композиторів, музикантів цікаво буде дізнатися, що у
фонді музикознавця Л. Кауфмана (ф. 4, оп. 1, спр. 265, арк. 3–12) зберігається замітка науковця В. Франчука “Незавершений задум”, присвячена плану опери “Неофіти” за мотивами поеми Т. Г. Шевченка. Науковець вважає, що авторами задуманої опери могли бути М. Лисенко
та М. Старицький. Тут же подається текст плану опери “Неофіти”.
Серед матеріалів, присвячених спогадам про М. Лисенка, зберігаються пожовклі від часу аркуші учнівського зошита, написані рукою
актриси, письменниці, перекладачки Софії Віталіївни Тобілевич (1860–
1953), другої дружини видатного українського драматурга І. КарпенкоКарого. В цих спогадах, крім розповіді про роль композитора в житті
майбутньої актриси, зустрічаємо також рядки про концертну діяльність
М. В. Лисенка (ф. 191, оп. 1, спр. 5).
У фонді літературознавця А.Костенка знаходимо підготовчі матеріали до книги про життя і творчість М. Лисенка (ф. 1116, оп. 1, спр. 45;
оп. 2, спр. 26).
Мабуть, А. Костенка цікавило те оточення діячів української культури, яке гуртувалось навколо Лесі Українки. Серед таких діячів вирізнялася постать великого українського композитора, педагога, піаніста
Миколи Лисенка. Ймовірно, літературознавець мріяв написати книгу
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про композитора, яка, судячи з підготовчих матеріалів, носила б характер документально-художнього твору.
Блокноти А. Костенка містять велику кількість деталей, які, очевидно, могли б увійти до майбутньої книги.
Майже в кожному архівному фонді музикантів, оперних виконавців знаходимо матеріали, пов’язані з іменем М. В. Лисенка. Так, серед
архівів співака І.Алчевського (ф. 131, оп. 1, 2, 3, од. зб. 94) знаходимо
програму концерту пам’яті Т. Г. Шевченка за участю М. В. Лисенка в
Полтаві, 1908 р. (ф. 131, оп. 1, спр. 4, 22). Серед оперних партій співака
Б. Р. Гмирі Тарас Бульба з однойменної опери М. В. Лисенка був найулюбленішим (ф. 443, оп. 1, спр. 1).
Зберігся і виступ співака по радіо, присвячений опері (ф. 443, оп. 1,
спр. 5).
Фотографії в оперних виставах “Наталка Полтавка”, “Тарас Бульба” М. В. Лисенка зберігаються в фондах видатних виконавців М. Донця (ф. 123, оп. 1, спр. 3), І. С. Паторжинського (ф. 1106, оп. 1, спр. 17,
18).
Для дослідників творчості художника Ф. Красицького буде цікаво дізнатися про лист М. В. Лисенка відомому київському лікарю
М. О. Мандельштаму з рекомендацією попіклуватися про молодого митця, написаний, мабуть, в 1890-х рр., коли юний обдарований
троюрідний племінник Т. Г. Шевченка з’явився у Києві (ф. 96, оп. 1,
спр. 108).
Мабуть, театральний художник А. Петрицький чи не найповніше
розкрив образи лисенківських героїв “Тараса Бульби”, створивши численні ескізи декорацій, костюмів опери (ф. 237, оп. 1, спр. 1, 2; оп. 2,
спр. 33, 95, 109).
У фонді відомого співака, режисера М. П. Стефановича зберігається його лист М. П. Пащенку стосовно постановки опери “Енеїда”
М. В. Лисенка, яка нечасто з’являлася на театральному кону (ф. 146,
оп. 1, спр. 12).
Ескізи декорацій та костюмів до опери “Тарас Бульба”, “Утоплена”, “Наталка Полтавка” зберігаються у фонді відомого театрального
художника О. В. Хвостенка-Хвостова (ф. 59, оп. 1, спр. 100, 101, 102).
Багатьох із дослідників життя і творчості М.В.Лисенка зацікавлять
архівні документи Київського відділення Імператорського російського
музичного товариства, присвячені статуту і умовам прийому до музично-драматичної школи М. В. Лисенка та затвердженим його директором школи (ф. 646, оп. 1, спр. 188, за 1911–1913 рр.).
Про популярність опер М.В.Лисенка свідчать нотні рукописи композитора, диригента М. Т. Васильєва-Святошенка: уривок з перекладу
партитури опери “Наталка Полтавка”, арія Тараса Бульби з однойменної опери (ф. 14, оп. 1, спр. 2, 3).
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На жаль, у ЦДАМЛМ України відсутні будь-які оригінальні творчі
матеріали композитора, але й ті документи, котрі зберігаються у фондах діячів літератури і мистецтва, дають певне уявлення про світову велич митця, його роль у становленні та розвитку української класичної
музики, оперного мистецтва. Без імені М.В. Лисенка неможливо уявити собі музичний світ України, який створював, розвивав композитор.
Не знаємо, чи були б без нього К. Г. Стеценко, Б. М. Лятошинський і ще велика плеяда музикантів, композиторів України? Навряд.
Даётся характеристика основных архивных фондов ЦГАМЛИ Украины о
жизни и творчестве композитора, пианиста и педагога Н. В. Лысенко.
Ключевые слова: Н. Лысенко; композитор; опера; нотные рукописи;
музыка.
The author gives the characteristics of the main archival fonds of the Central
State Archives Museum of Literature and Art of Ukraine dedicated to the life and
creativity of M.V. Lysenko, the composer, pianist and teacher.
Keywords: M. Lysenko; the composer; the opera; the music manuscripts; the
music.
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УДК [94+069+930.253](477-25)"1941"

А. В. Солонець*

Маршрутами київського відступу 1941 р.
(за матеріалами фондів Національного музею історії
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років)
Досліджується завершальний етап Київської оборонної операції 1941р.,
зокрема: вихід з оточення, його умови, маршрути, терміни.
Ключові слова: Київська оборонна операція 1941р.; оточення; маршрути відступу; колекція Меморіального комплексу “Національний музей історії
Великої Вітчизняної війни 1941–1945років”.

26 вересня 2012р. спливає 71-а річниця від дня закінчення Київської оборонної операції 1941р., грандіозної битви за своїми масштабами і наслідками. Значна увага дослідників до цієї битви була прикута
завжди – у радянську добу й, звичайно, у часи незалежності.
У радянській історичній науці проблема висвітлювалася дещо однобічно, домінував підхід “героїзації” подій. У таких фундаментальних працях, як “Киевский Краснознамённый. Краткий очерк истории
Краснознамённого Киевского военного округа” та інших акцентувалось на тому, що завдяки 72-денній обороні Києва гітлерівці втратили
темп у наступі на Москву, ігноруючи одночасно трагедію військ Південно-Західного фронту або поверхово висвітлюючи її. Про шляхи відступу військ із київського “котла” дізнаємося з мемуарів дійових осіб,
зокрема Маршала Радянського Союзу І. Х. Баграмяна.
У сучасній вітчизняній історіографії з цього питання на увагу заслуговують праці професора В. Короля, В. Павлика. Надзвичайно цікавою є робота колективу дослідників: О. Крещанова, О. Кузяка, О. Осипова та О. Продана “1941. Оборона Киева”.
На жаль, ці праці лише дотично стосуються даної теми, адже вони
охоплюють значні хронологічні та географічні рамки, акцентуючи
увагу на загальному перебігу подій, не вдаючись до подробиць подій
останніх днів Київської оборонної операції 1941р.
В експозиції та фондах музею історії Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр. зібраний значний масив матеріалів учасників та свідків
тих подій. Аналізуючи фондозбірню музею, слід особливу увагу звернути на документальні джерела. Листи, щоденники, спогади, характе* Солонець Андрій Васильович – старший науковий співробітник Мемо
ріального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни
1941–1945 років”.
© А. В. Солонець, 2012
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ристики, різноманітні довідки – ось неповний перелік реліквій, за допомогою яких можемо поринути у бурхливий вир останніх днів Київської
оборонної операції 1941р.
Середина вересня 1941р. Добігала кінця трагічна і героїчна оборона Києва. Рухомим з’єднанням противника, які наступали з півночі й
півдня, вдалося 15 вересня з’єднатися в районі Лохвиці (40 кілометрів
на північ від Лубен) та оточити значні сили Південно-Західного фронту. В оточення потрапили війська 5, 26 й 37-ї армії, частина військ 21
та 38-ї армій.
“… Кільце оточення на схід від Києва замкнуте. На зовнішньому
фронті оточення лише незначна активність противника. Противник
явно послабив артилерійський вогонь в районі Києва…”1, – писав у
своєму щоденнику начальник Генштабу сухопутних військ Німеччини
генерал Ф. Гальдер.
16 вересня командувач Південно-Західного напрямку маршал
С. К. Тимошенко по радіо передав командувачу Південно-Західного
фронту генерал-полковнику М. П. Кирпоносу такі накази: “… З ваших донесень і запитів видно, що Ви фактично перейшли до пасивного
спротиву…
Наказую:
Створити ударну групу у складі не менше двох-трьох дивізій з арти
лерією для дій у напрямку Ромен. Другу групу мати в напрямку Лубен.
Для парирування удару противника з району Козельця використати
частину сил з оборони КиУРу…”2.
Того ж дня маршал С. К. Тимошенко, штаб якого розташовувався
поблизу Полтави, викликав до себе начальника оперативного відділу
штабу Південно-Західного фронту полковника І. Х. Баграмяна і наказав
йому прорватися на літаку до Пирятина й передати генерал-полковнику М. П. Кирпоносу усний наказ на відхід3. Проте штаб Південно-Західного фронту отримав його лише наступного дня.
Накази суперечили один одному, тому генерал-полковник
М. П. Кирпонос дав запит до Ставки ВГК: “… Головком Тимошенко через заступника начальника штабу фронту передав усну вказівку:
основне завдання – відведення армій фронту на р. Псел і розгром рухомих груп противника на напрямках Ромни, Лубни. Залишити мінімум
сил для прикриття Дніпра і Києва. Письмові директиви Головкома не
дають ніяких вказівок про відхід на р. Псел й дозволяють узяти з КиУРу лише частину сил. Наявне протиріччя, що виконувати? Вважаю,
що відведення військ на р. Псел – правильне, за цих умов необхідно
повністю залишити КиУР, Київ та Дніпро. Терміново просимо Ваших
вказівок… ”4.
Відповіддю на запит стала директива Ставки ВГК від 17.09.1941 р.
за підписом начальника Генштабу РСЧА маршала Б. М. Шапошникова:
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“У зв’язку із обстановкою, яка склалася на східному березі Дніпра
у районі Києва, Ставка ВГК дозволяє залишити Київський УР і м. Київ
та відійти на східний берег р. Дніпро…”5.
Штаб Південно-Західного фронту отримав дозвіл на відступ лише
о 23:40 17 вересня6, але було надто пізно, час був втрачений…
“…18 вересня 1941 р. Ось вони і йдуть! Вони дуже помалу йдуть,
сірі, запорошені, різних родів наші радянські війська. А ми так були
впевнені, що вони будуть й надалі захищати Київ. У Києві – барикади
із мішків з піском, їжаки, протитанкові рови, доти в магазинах. Що
ж це? Серце моє розривається від болю. Я усе йду їм, нашим воїнам,
назустріч. Я хочу, щоб вони подивилися на мене. Ніхто не дивиться.
Вони йдуть бульваром від Святошина. Очі їхні відсутні. Вони дивляться в себе. Що вони там бачать? Я сідаю на лавку на бульварі й гірко
ридаю – з ними йде життя…”7, – з розпачем писала у своєму щоденнику киянка Г.К.Лук’янова. Уже в другій половині дня 19 вересня кияни
побачили на вулицях міста окупантів.
На лівому березі Дніпра тим часом тривав останній акт драми – німецькі війська проводили операцію зі знищення взятого в кільце угруповання військ Південно-Західного фронту. З 16 до 20 вересня відбулося розчленування військ фронту на окремі групи (осередки опору)
через вклинення на різних напрямках потужних угруповань противника. Основних осередків, де стихійно накопичилися радянські війська до
20 вересня, утворилося шість.
Осередок № 1, із залишків 26-ї армії, – в районі 20–30 км. на північний схід від Золотоноші; поступово зменшуючись, він тримався до
23 вересня.
Осередок № 2, із залишків 37-ї та 26-ї армій, – в районі 40–50 км.
на південний схід від Києва; також тримався до 23 вересня.
Два осередки: № 3 і № 4, із залишків 5-ї та 21-ї армій (так звана
“Пирятинська група”), билися до 23 вересня 1941р. у районі 20–30 км.
на південний схід від Пирятина, у безпосередній близькості від кільця
оточення.
Осередок № 5, із залишків 37-ї армії, – 10–15 км. на північ від Києва; протримався до 21 вересня.
Осередок № 6, залишки 37-ї армії, – в районі Яготина; змогли організовано чинити опір у кільці до 24–26 вересня8.
Отже, вимальовується загальна картина завершального етапу битви
за Київ та дій військ 5, 21, 26 та 37-ї армій Південно-Західного фронту,
котрі опинилися в оточенні.
“… 19 вересня 1941р., 90-й день війни... На схід від Києва створено три котли, які блоковані нашими значними силами…”9, – запис зі
щоденника генерала Ф. Гальдера. Одним із “котлів”, про які йдеться,
стало оточення частин 5 та 21-ї армій, а також штабу Південно-Захід-
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ного фронту поблизу Пирятина. Громіздкий апарат штабу фронту, штаби двох армій, різноманітні тилові заклади, численні автоколони, які
закоркували дороги, – уся ця маса людей і техніки, не прикрита від противника, металася в районі Пирятина, шукаючи переправ через р. Удай.
Ще 17 вересня генерал-полковник М.П.Кирпонос віддав наказ про
вихід з оточення з наступним порядком дій:
21-а армія повинна була завдавати удар у загальному напрямку на
Ромни, назустріч 2-му кавалерійському корпусу, який мав атакувати зі
сходу.
5-а армія, затримуючись на проміжкових рубежах із метою забезпечення відходу частин 21-ї армії, завдати допоміжного удару в напрямку Лохвиці.
37-а армія, вивівши війська з КиУРу, мала створити ударне угруповання до двох-трьох стрілецьких дивізій, розпочати вихід з оточення
у загальному напрямку Яготина, Пирятина за 5-ю армією, залишаючи
2-й ешелон з’єднань, котрі виходили з оточення.
26-а армія, поступово відводячи свої сили з рубежа Дніпра, мала
створити ударну силу до двох стрілецьких дивізій й діяти з рубежу
р. Оржиця у напрямку Лубен, прорвати кільце оточення на лубенському напрямку10.
Проте, як відомо, наказ не був виконаний через те, що до Пирятина зі сходу вже підійшли передові частини німців.
Штаб фронту опинився на лінії вогню. Разом зі штабами армій він
намагався пробитися на схід. Командувач фронту викликав до себе командира 289-ї стрілецької дивізії полковника Д. Ф. Макшанова й поставив завдання виходити з оточення у загальному напрямку Лохвиці,
прикриваючи відхід штабу фронту й штабу 5-ї армії, яким належало
вибудувати загальну колону, щоб просуватися за штабом 289-ї стрілецької дивізії. Колона рушила з Пирятина на схід.
З надзвичайними зусиллями вдалося пробити дорогу через величезну кількість техніки й переправити частину штабу фронту (без охорони) на східний берег р.Удай. Надалі просувалися вздовж її берега
через Дейманівку, Куріньку, Постановку, Городище. У Городищі штабні колони були зупинені вогнем і танками противника. Почався бій,
результатом якого стало роздроблення колони штабів та її прикриття
на невеликі групи й відхід цих груп на схід у район Гадяча й Зінькова.
“…17 вересня. Виїхали вночі з Пирятина. Через машини важко
було проїхати. Зупинилися ночувати на дорозі…
18 вересня. Продовжуємо рухатися на схід. Чорнухи. Зранку наразилися на сильний кулеметний і мінометний вогонь… Змінили напрям
руху на Городище. Дивимося – йде Кирпонос із групою начскладу
штабу і Сисоєв (полковник Ф. С. Сисоєв до початку серпня 1941 р. –
комендант КиУРу. – А. С.) звернувся до нього, він наказав залишити
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машини й пробиватися пішки. Весь штаб (КиУРу. – А. С.) залишив
машини й на чолі з Сисоєвим пішов лісом й болотами на Городище…
19 вересня. До вечора ми оволоділи переправою. Кирпонос сам командував, але був хворий та дуже засмучений. Вирішив уночі з групою
перейти ріку. Нас було п’ять чоловік. Ріку перейшли вдало, всю ніч
йшли через загородження, німець пускав ракети, дуже втомилися…
20 вересня. Дивлюся – групи бійців і командирів ідуть на схід у
напрямі села Лучки. Пішов і я зі своєю групою… ”11. Так у своєму
щоденнику описує поневіряння в оточенні капітан І. Ф. Саприкін – начальник оперативної групи оборонних рубежів 37-ї армії, якому пощастило вирватися з кільця.
У доповідній записці від 4 грудня 1943 р. на адресу наркома внут
рішніх справ УРСР про обставини загибелі колишнього командувача Південно-Західного фронту генерал-полковника М. П. Кирпоноса,
складеній на основі свідчень кількох командирів, зокрема й безпосереднього свідка загибелі комфронту майора В. С. Жадовського (на
20.09.1941 р. – офіцера для особливих доручень І-го члена Військової
ради Південно-Західного фронту. – А. С.), крок за кроком вимальовується маршрут відступу.
“18 вересня 1941р. зранку штаб Південно-Західного фронту виступив у напрямку Лохвиці. У районі хутора Високого були обстріляні
німцями й після бою через Дейманівку, Куріньку, Піски 19 вересня
зранку прибули в Городище. До цього часу з’ясувалося, що 17 вересня 1941р. танкові сили Гудеріана і Клейста з’єдналися по річці Сула
в районі Лохвиця – Сенча, замкнувши кільце оточення. На засіданні
Військової ради Південно-Західного фронту 19 вересня 1941 р. у Городищі, після уточнення обстановки, було ухвалено рішення на прорив
з метою виходу з оточення й рішення про знищення оперативних документів…
Тов. Кирпонос поставив начальнику оперативного відділу тов. Баграмяну завдання забезпечити вихід Військової ради з оточення через
Мелехи, Вороньки на Ждани, річку Сула. Розвідати місце переправи,
форсувати ріку Сулу. Надати в розпорядження тов. Баграмяна 2,5 –
3 тис. чоловік.
Загальне керівництво виходом з оточення тов. Кирпонос поклав на
командувача 5-ї армії генерал-майора Потапова. Військова рада фронту
мала прямувати на прорив за групою тов. Баграмяна. О 17:00–17:30 годині 19 вересня 1941р. полковник тов. Баграмян виступив зі своєю групою на виконання поставленого завдання і, долаючи спротив против
ника, пройшов Мелехи–Вороньки, Ждани й у районі Хитців форсував
р. Сула, вийшов з оточення.
До Вороньків Військова рада фронту рухалася за групою тов. Баграмяна, проте через темну ніч відірвалася надто далеко, через міст у
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Вороньках проривалася з боєм проти німецьких танків, оскільки негайно після прориву групи тов. Баграмяна у створений ним прорив –
кільце оточення знову замкнулось.
Втративши зв’язок з групою тов. Баграмяна, з Вороньків Військова
рада Південно-Західного фронту, маючи в своєму розпорядженні 5 бронемашин, 3 37-мм протитанкові гармати та 3 зчетверені зенітно-кулеметні установки, з 4 полком охорони НКВС, який складався з курсантів
Київської школи НКВС й однієї роти охорони НКВС, рушив лощиною,
яка простяглася від Вороньків на північний захід, й до ранку 20 вересня
1941р. досяг хутора Дрюківщина. У глибокій лощині з лісом й густими
кущами, яка має назву “урочище Шумейкове”, було прийняте рішення
для встановлення зв’язку з тов. Баграмяном й з’ясування обстановки
здійснити зупинку, а з настанням темряви – продовжити рух з метою
виходу з оточення…”12.
Того ж дня тут розгорівся бій з мотопіхотою противника, в якому
загинув М. П. Кирпонос і начштабу фронту генерал-майор В. І. Тупіков. Про це йдеться у пояснювальній записці майора В. С. Жадовського
щодо обставин загибелі командувача Південно-Західного фронту, датованій 4 листопада 1943р.13, а також у його спогадах, фонозапис яких
зроблений у 1992р. безпосередньо на місцях боїв і тепер зберігається
в музеї14.
Командувач 5-ї армії генерал-майор М. І. Потапов потрапив у полон, начальник штабу генерал-майор Д. С. Писаревський – загинув.
Дивом вдалося прорватися до своїх начальнику штабу ВПС 5-ї армії
підполковнику В. Г. Шпагіну. Виснаженим після важкого поранення,
яке отримав під час прориву з оточення, виглядає він на фото, представленому в другому залі музею. На звороті – напис: “Після виходу з
оточення. Охтирка. 1941 р.”15.
З групою, яка налічувала 40 бійців, вийшов з оточення секретар парткомісії 200-ї стрілецької дивізії 5-ї армії старший політрук Н. Г. Єльченко. Його фото, датоване 1941р.16, та характеристику 1942 р., у якій
зазначено: “…Перебував в оточенні. З оточення вийшов з партійним
квитком, документами, зброєю, у формі…”17, відвідувачі музею можуть
оглянути у залі, присвяченому Київській оборонній операції 1941 р.
Частина штабу фронту під керівництвом полковника І. Х. Баграмяна вийшла з оточення за маршрутом Пирятин–Городище–Сенча–Рашівка–Зіньків.
Штаб 21-ї армії на чолі з командармом генерал-лейтенантом
В. І. Кузнецовим – за маршрутом Прилуки–Озеряни–Андріївка–Гадяч.
26-а армія (командарм генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко) свій відхід у складі залишків 5 стрілецьких дивізій розпочала 19 вересня. До
23 вересня штаб армії підтримував радіозв’язок із Головкомом Південно-Західного напрямку та Ставкою ВГК й тому орієнтувався в обстановці, яка склалася.
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Противник обрав тактику молота й ковадла. Піхотні дивізії 17-ї армії поступово відтискали 26-ту армію в напрямку 16-ї танкової та 25-ї
моторизованої дивізій.
Армія генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенка, відбиваючись від ворога,
що насідав, уперто рухалася в район Оржиці, до місця злиття рік Оржиця і Сула. 20 вересня командарм 26-ї армії (через Генштаб) отримав
вказівку головкома Південно-Західного напрямку маршала С. К. Тимо
шенка: головний удар з метою виходу з оточення наносити в напрямку
Ромен, а на напрямку Лубни– Миргород залишити міцний заслін.
Протягом трьох днів війська 26-ї армії вели запеклі бої в оточенні.
Частині військ удалося прорватися на південь від Денисівки, форсувавши річку Оржиця, зайнявши Золотухи, пробитися в північно-східному
напрямку.
Загін під командуванням командира 1-го повітрянодесантного корпусу генерал-майора М. О. Усенка, який намагався прорватися в районі
Мацківців Лубенського району, майже повністю загинув в оточенні.
У подальшому з оточення бійці й командири 26-ї армії виходили
невеликими розрізненими групами, на більшість з них, на жаль, чекали
полон чи загибель.
Генерал-лейтенанту Ф. Я. Костенку вдалося вирватися з Оржицького “котла”. Його фото 1941р.18 та годинник19, яким полководець користувався у ті буремні дні, експонуються у залі музею, який називається “Початок війни. Оборонні бої в прикордонні.”
Третім і, мабуть, найбільшим “котлом” на схід від Києва, про який
згадує генерал Ф. Гальдер, стало оточення більшості сил 37-ї армії під
командуванням генерал-лейтенанта А. А. Власова між Борисполем і
Яготином. Нагадаємо, що протягом 18–20 вересня війська армії, виконуючи наказ Ставки, залишили КиУР, й у ніч на 19 вересня її основні
сили відійшли за Дніпро.
Тут вони розкололися на два угруповання: перше, велике (основні
сили армії), відходило в район Борисполя і Переяслава, інше, невелике,
було 21 вересня 1941 р. ліквідоване противником у районі 15–20 км. на
північ від Києва. З’єднання армії генерала А. А. Власова перебували у
самому віддаленому куті оточення. Їхнє становище ускладнювалося ще
й тим, що на шляхи їхнього відступу, через фронт 5 та 21-ї армій, який
обвалився, вийшли піхотні дивізії 2-ї армії вермахту. Стиснені з усіх
боків переважаючими силами противника, війська армії пробивалися у
східному напрямку – на Яготин. До 24 вересня кільце оточення в межиріччі Трубежа і Недри звузилося до діаметра приблизно 15км.
Разом з військами 37-ї армії потрапив до оточення й змушений був
пробиватися до своїх і військком КиУРу полковий комісар І. Ф. Євдокимов. “…Я був у складі зведеної групи, якою командував генералмайор В. Г. Поздняков – командир 3-ї дивізії ППО. Атакували ми Бе-
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резань, в основному її південну частину”20, – згадує ветеран. Усе своє
післявоєнне життя він присвятив вивченню невідомих сторінок з історії
Київської оборонної операції 1941 р.
Надзвичайно цікавим є витяг з особової справи командира 737-го
стрілецького полку 206-ї стрілецької дивізії 37-ї армії майора Г. М. Маженкова, знайдений в архіві МО СРСР І. Ф. Євдокимовим: “… 737сп
був призначений на забезпечення виходу дивізії й отримав наказ залишити ділянку Гатне – Святошино – аеродром до 18:00 18.09.1941 р., після чого перейти Дніпро й перейти в розпорядження командира 147сд.
Після виходу полку до м.Бровари був отриманий наказ від командира
147сд про оборону Броварів, через декілька годин був отриманий новий наказ від командира 206сд: полку оборону Броварів відставити й
рухатися за маршрутом Нова Дарниця – Бориспіль – Яготин, перебуваючи у другому ешелоні дивізії… При підході полку до Борисполя
виявилося, що Бориспіль зайнятий німцями. Полк разом з 4 полком
НКВС й іншими частинами почав пробиватися на с. Борщів й далі через Березань на м. Яготин. При підході до Яготина через відсутність
зв’язку з командиром 206сд полк повернувся від м.Яготин до с. Мала
Березань, звідки став пробиватися на Згурівку. Приблизно в 2 – 2,2 км.
від с. Мала Березань я був поранений двома кулями в правий бік живота (обидві рани не наскрізь)… Через те, що санітарна частина була
відрізана німцями, то перев’язав мене начальник штабу полку капітан
Баландін. Тому що він не міг нести мене з собою, він забрав у мене всі
документи й зброю та залишив мене у полі, зірвавши з мене знаки розрізнення. 26 вересня 1941 р. я разом з іншими пораненими був підібраний німцями та відправлений до с.Усівка Київської області, потім у Гоголів, звідки 23.09.1941 р. утік й перебрався через фронт до своїх...”21.
Разом із воїнами 37-ї армії відступали й моряки 109-го артдивізіону
Дніпровського загону Пінської військової флотилії під командуванням
капітана І. Ф. Гальченка. У третьому залі музею експонується його довідка від 2 грудня 1941 р., отримана після виходу з оточення. У ній
зазначено: “… Дана капітану ВМФ тов. І. Ф. Гальченку про те, що він
дійсно організував в оточенні під Києвом зведений озброєний загін,
яким командував з 23 вересня 1941 р. по 2 грудня 1941 р. й вдало вивів загін із оточення, пройшовши з ним ворожими тилами понад 1000
кілометрів за маршрутом: Київська, Чернігівська, Сумська, Орловська,
Смоленська і Тульська області й привів загін до міста Тула озброєним…”22.
У науковому відділі музею, який простежує бойові шляхи частин
та з’єднань і подвиги Героїв Радянського Союзу, які воювали на Україні, зберігаються спогади військовослужбовців 147-ї стрілецької дивізії
37-ї армії, учасників тих подій. Згадує батальйонний комісар Ф. А. Бабенко – комісар дивізії: “…18–19.09.1041 р. – вели бій у районі Кра-
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силівка–Княжичі. 20.09.1941 р. о 6:00 був отриманий наказ командира
64ск на відхід на схід у напрямі Борисполя, Баришівки, Яготина… Противник зайняв Бориспіль. Спільно з частинами 284сд й залишками 41сд
перейшли в наступ, прорвали фронт й продовжили відхід на Баришівку, відкинувши німецькі заслони, пройшли Скопці. Зв’язок з командиром 64ск був втрачений.
21.09.1941 р. Слідуючи шляхом відступу, командир 147сд С. К. Потєхін отримав записку від командира 27ск генерал-майора Артеменка:
“Ви поступаєте у моє розпорядження, залишити Скопці й прибути до
мене у с. Войкове для отримання наказу”… Увечері з 21 на 22 вересня
1941 р. частини перейшли в наступ на с. Скопці… й вели запеклий бій
цілий день 22.09.1941 р.
Ввечері 22.09., прикрившись від східної та південної околиць
с. Скопці частинами 165сд, решта частин стали стягуватися в район
Баришівки. У ніч на 23.09.1941 р. командир 27ск віддав наказ, через
відсутність пального спалити автомашини й вивести з ладу матчастину
на мехтязі.
Зранку 23.09.1941р. перейшли у наступ на Баришівку, прорвали
фронт й вийшли на східний берег р. Трубіж, в основному – через залізничний міст. У цьому бою зв’язок з командиром 27ск був втрачений…
З 23 на 24 вересня з розрізненими частинами провели наступ на
с.Червоноармійське, на північ від Яготина. Зранку перейшли в атаку,
прорвали кільце оточення…
16.10.1941 р. Вийшов з оточення з командою 32 чоловіки на ділянці
100сд у районі Білка Курської області…”23. Під час виходу з оточення
Ф. А. Бабенко був контужений і важко поранений. У музеї зберігається
його гімнастерка 1941р.24.
Значний інтерес для дослідників мають і спогади начальника штабу 147-ї стрілецької дивізії полковника П. М. Чиркова. Він згадує:
“... Дивізія поблизу Борисполя виявилася розірваною на дві частини:
одна під командуванням командира дивізії продовжувала наступати на
Червоноармійське, на північ від Яготина, інша під керівництвом начальника штабу дивізії з району Березані також намагалася пробитися
на Яготин. Бої тривали з 23 по 28 вересня… Ми залишилися у пішому
строю, лише з особистою зброєю. Вночі пробивалися під вогнем противника по пояс у холодній воді, а місцями вплав, у район Баришівки,
Березані, Семенівки… Пробилися на схід кілометрів на 20… Далі йшли
і пробивалися на схід уже невеликими групами і загонами, в основному
ночами… Прапор дивізії виніс і зберіг старший політрук І. Г. Міщенко…”25.
Про Київську оборонну операцію 1941 р. написано дуже багато.
Дослідники дискутують про причини трагедії, кількість втрат, наслідки, які мала оборона Києва для воюючих сторін. Ціна помилок і про-
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рахунків, як відомо, виявилася колосальною. Це дійсно важливо, але
хотілося б звернути увагу на інше – на те, що довелося пережити учасникам тих подій.
“… Цей лист йде не поштою, тому я можу написати тобі більше,
ніж раніше”, – писав дружині полковник Г. А. Ковальов – командир
3-ї повітрянодесантної бригади 2-го повітрянодесантного корпусу 40-ї
армії Південно-Західного фронту у грудні 1941 р. після виходу з оточення. “…Пам’ятаєш, Нелінько, я майже півтора місяці не писав тобі?
Ці півтора місяця залишаться в пам’яті дуже надовго. Я був у тилу в
німців. Останні дні, тобто з 17 до 30 вересня, я проривався з групою
у 15 чоловік до своїх. Йшов німецькими тилами. Доводилося по 5 діб
нічого не їсти, а взагалі харчувався тим, від чого й кролик здох би. Але
ти знаєш мене, рідна Нелінько. Я ніколи не сумую й не падаю духом.
Уся моя десантна бригада вийшла з німецького тилу маленькими групами – великими було неможливо... Довелося один раз 36 годин стояти
в болоті майже по пояс у воді. А ти знаєш, що кінець вересня був дуже
холодним. Навіть заморозки були. Багато хто не витримував – хворів.
Мене спас мій спокій і здоров’я…”26.
Завдячуючи цим людям – тим, хто вижив або назавжди залишився
на полях бойовищ, – усім, чиї імена відомі, й тим, хто й досі вважається
такими, що зникли безвісти, їхній мужності, героїзму, самопожертві,
вірності присязі, любові до Батьківщини вдалося зупинити і розгромити сильного й умілого ворога. Вічна їм слава і пам’ять!
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Исследуется завершающий этап Киевской оборонительной операции
1941г., а именно: выход из окружения, его условия, маршруты, сроки.
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маршруты отступления; коллекция Мемориального комплекса “Национальный
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The author researches the final stage of the Kyiv defensive operations of 1941,
in particular out of the entrapment, the conditions, the routes and the timing.
Keywords: Kyiv defensive operation in 1941; the entrapment, the routes of
step-back, the collection of the Memorial complex “The National Museum of the
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УДК [930.253+94+929](477)

О. О. Кравченко*

Життя та діяльність партизанського
командира М. І. Шукаєва
(за документами ЦДАГО України)
На основі аналізу архівних джерел ЦДАГО України висвітлено життя і діяльність командира партизанського з’єднання ім. Й. В. Сталіна М. І. Шукаєва.
Ключові слова: М. І. Шукаєв; партизанське з’єднання ім. Й. В. Сталіна;
партизанський рух; архівні джерела.

Виповнилася 105-а річниця від дня
народження Михайла Іларіоновича Шукаєва (1907–1976 рр.) – одного з видатних керівників партизанського руху на
теренах України під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Підполковник
М. І. Шукаєв командував партизанським
з’єднанням імені Й. В. Сталіна, яке діяло на території Чернігівської, Житомирської, Рівненської, а також частково
Тернопільської, Львівської областей,
південної Польщі та Чехословаччини
впродовж 1943–1945 рр. Проте, незважаючи на значний внесок у розгортання
партизанського руху в Україні, а відтак
і у перемогу над німецькими загарбниками, його діяльність не отримала наМ. І. Шукаєв.
лежного висвітлення в історіографії.
Об’єктом дослідження була лише діяльність М. І. Шукаєва як командира партизанського з’єднання ім. Й. В. Сталіна. Так, ґрунтовна
історична довідка міститься у науково-довідковому виданні “Україна партизанська: Партизанські формування та органи керівництва
ними (1941–1945 рр.)”1. Окремі факти з бойової діяльності з’єднання
розкрито у монографії “Війна без пощади і милосердя: Партизанський
фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944 рр.)”2. Автори наукових
праць здебільшого висвітлили історію бойової діяльності з’єднання,
проте постать М. І. Шукаєва, який плідно керував партизанським
* Кравченко Олександр Олександрович – головний науковий співробітник
ЦДАГО України.
© О. О. Кравченко, 2012
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з’єднанням в Україні, залишається маловивченою. Одним із важливих чинників у вивченні життєвого шляху М. І. Шукаєва є ґрунтовний
огляд наявної джерельної бази. Саме у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України)
зберігається найповніший комплекс документів про цю людину.
Аналіз обліково-довідкових матеріалів ЦДАГО України дає підставу стверджувати, що основний масив документів про життя М. І. Шукаєва, а також бойову діяльність очолюваного ним з’єднання зосереджено у фонді № 62 “Український штаб партизанського руху” і фонді
№ 71 “З’єднання партизанських загонів ім. Й. В. Сталіна”. Умовно, в
залежності від характеру формування і наявної у них науково-цінної
інформації, їх можна поділити на дві групи.
До першої групи належать матеріали, що містять інформацію біографічного характеру. Так, найбільш інформаційно-наповненою є особова справа М. І. Шукаєва, що зберігається у фонді № 62, опис № 5.
Вона містить два особових листки з обліку кадрів, датованих 1943 р.3,
а також копію облікової картки М. І. Шукаєва, складеної Куйбишівським райкомом партії м. Москви в 1975 р.4. Документи висвітлюють
життєвий шлях М. І. Шукаєва, його спеціальність, а також посади і
місця роботи до війни. Окрім того, в цих документах можна отримати
інформацію про його нагороди (ордени і медалі), отримані під час і
після Великої Вітчизняної війни.
До другої групи належать документи, що розкривають деталі й
особливості діяльності М. І. Шукаєва як командира партизанського
з’єднання ім. Й. В. Сталіна. Основний масив цих матеріалів зберігається у фонді № 71.
Так, на особливу увагу заслуговують щоденникові записи М. І. Шукаєва (27 серпня 1943 р. – 23 квітня 1944 р.). Щоденник складається
з двох варіантів: загальний зошит стандартного формату, заповнений
записами, внесеними автором за період 27 серпня 1943 р. – 14 квітня
1944 р., і машинописна копія цих записів про події до 23 квітня 1944 р.5.
Слід зазначити, що документ був видрукуваний у 2010 р. в збірнику
щоденників партизанських командирів, підготовленому працівниками
ЦДАГО України6. У щоденнику в хронологічному порядку викладені
події, які охоплюють основний період діяльності з’єднання, а також
його окремих загонів. Зокрема, міститься інформація про конкретні
бойові операції, розвідувально-диверсійну діяльність та її результати
для загону (дані про загиблих, зниклих безвісти і поранених бійців) і
для ворога (матеріальні втрати у живій силі і техніці), маршрути пересування загонів, місця тимчасової дислокації, способи орієнтування на
місцевості, інструкції і розпорядження керівництва УШПР та списки
загонів і бійців, котрі особливо проявили себе під час бойових зіткнень
з окупантами і українськими націоналістичними формуваннями.
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Сторінка з особового листка з обліку кадрів на командира партизанського з’єднання
ім. Й. В. Сталіна Шукаєва Михайла Іларіоновича. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 62, оп. 5, спр. 130, арк. 151. Оригінал. Рукопис.
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Наказ по з’єднанню партизанських загонів Воронезького фронту під командуванням
М. І. Шукаєва “Про бойові дії”. 1 жовтня 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 7, арк. 56. Оригінал. Машинопис.
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Сторінки із щоденника М. І. Шукаєва. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 18, арк. 1, 2. Оригінал. Рукопис.
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Сторінки із щоденника М. І. Шукаєва. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 18, арк. 1, 2. Оригінал. Рукопис.
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Важливим джерелом для вивчення боротьби партизанського
з’єднання ім. Й. В. Сталіна під командуванням М. І. Шукаєва є щоденники бойової та диверсійної діяльності за період з 27 серпня 1943 р.
до 25 лютого 1945 р. Події викладені у хронологічному порядку, що
дозволяє прослідкувати послідовність фактів, подій, а також побачити комплексну картину розгортання партизанської боротьби з’єднання
на підконтрольних йому територіях і його місце як складової частини
загального партизанського руху на тимчасово окупованій ворогом території України7. Крім того, в щоденниках можна віднайти підсумки
діяльності з’єднання на території України, особливо у Житомирській
і Рівненський областях – основних центрах активності з’єднання. Цей
вид документів дозволяє осягнути величезний масштаб діяльності партизанського з’єднання ім. Й. В. Сталіна (1943–1945 рр.), конкретизувати перебіг подій і розглянути особливості окремих бойових та диверсійних акцій в тилу противника.
Певну інформацію про діяльність М. І. Шукаєва містять накази, радіограми, рапорти, донесення; протоколи допитів шпигунів, списки молодшого командного складу загонів з’єднання; звернення бійців до командира з’єднання для вирішення побутових і організаційних питань;
заяви, свідоцтва про бойові дії, нагородні листи тощо. Ці документи
підписувались керівниками партизанського з’єднання і окремих загонів: командиром М. І. Шукаєвим, комісаром з’єднання П. Г. Сапожинським, начальником штабу М. В. Прибурою або заступниками командира з’єднання із розвідки: батальйонним комісаром М. Ф. Сидоруком
та старшим лейтенантом Г. П. Гущиним8.
Таким чином, аналіз документів ЦДАГО України, дає змогу висвітлити життя та діяльність М. І. Шукаєва. Архівні джерела по-різному,
залежно від виду документів, розкривають особисту мужність і тверду волю, а також справедливе ставлення до особового складу партизанських загонів командира М. І. Шукаєва, що допомагали у складних
умовах партизанської війни сумлінно виконувати накази вищого командування.
У цілому, джерела дозволяють скласти уявлення про М. І. Шукаєва
та його значну роль і місце у розвитку партизанського руху на території України. І хоча вони не розкривають масштаб діяльності з’єднання,
проте дозволяють розглянути характер, особливості, а також деталі перебігу конкретних фактів і подій у певний період його партизанської
боротьби. Окрім того, вони дозволяють встановити кількісний склад
окремих партизанських загонів з’єднання, співвідношення бойових
втрат із зниклими безвісти.
М. І. Шукаєв народився у липні 1907 р. в с. Гущено-Колодєзі Долгоруківського району Курської області РРФСР у бідній селянській родині. До 1923–1924 рр. займався переважно землеробством. З вересня
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1925 р. до вересня 1929 р. працював слюсарем, згодом – кочегаром
на станції Дебальцево (залізнична лінія Дебальцево-Москва) в Донбасі. У 1929–1931 рр. проходив службу в дивізії особливого призначення Об’єднаного державного політичного управління (ОДПУ), закінчив
полкову школу. В партію вступив у 1931 р. З січня 1931 р. до червня
1941 р. перебував на господарській роботі у Москві, навчався на робітничому факультеті (вечірні курси котрого закінчив у 1932 р.) і в інституті ім. Плеханова9.
У червні–серпні 1941 р. М. І. Шукаєв був командиром взводу і
стрілецької роти на Західному фронті, через поранення знаходився на
лікуванні у шпиталі з вересня 1941 р. до січня 1942 р. У січні – травні
1942 р. брав участь у формуванні 555-го стрілецького полку, 127-ї стрілецької дивізії, був командиром кулеметної роти і заступником командира батальйону в складі Воронезького фронту з травня по вересень
1942 р.10.
Восени 1942 р. при Військовій Раді Воронезького фронту, членом
якої з березня 1943 р. став перший секретар ЦК КП(б)У М. С. Хрущов,
почалося формування партизанських груп для перекидання у тил ворога. Командиром однієї з них було призначено на той час старшого
лейтенанта М. І. Шукаєва, якого нещодавно виписали із шпиталю після
одужання.
Після ретельної підготовки у Москві на початку 1943 р. курсанти прибули до Воронезької області (м. Бобров). До цього часу була
створена оперативна група на чолі з капітаном В. М. Макаровим, яка
формувала партизанські загони і з’єднання для бойової і диверсійної
діяльності на окупованій Україні. З 20 липня до 25 серпня 1943 р. усі
загони було десантовано з літаків до району Більських лісів Чернігівської області. Тут на базі місцевого партизанського загону “За Батьківщину” було сформовано 1-ше з’єднання партизанських загонів Воронезького фронту, командиром якого призначено Михайла Шукаєва11,
який на той час зарекомендував себе офіцером, що добре розумівся
на тактиці ведення партизанської боротьби. Це, безперечно, стало найбільш яскравою сторінкою його життя.
Бойова діяльність з’єднання почалася диверсійними акціями в районі станції Ніжин Чернігівської області. Упродовж перших десяти
днів, з 17 серпня до 7 вересня 1943 р., партизани підірвали 11 ешелонів противника, зруйнували чотири залізничних і два шосейних мости,
знищили багато ворожих солдатів і офіцерів12.
М. І. Шукаєв з листопада 1942 р. перебував у системі Українського
штабу партизанського руху, зокрема, був командиром роти спецшколи,
а також керівником навчального пункту із підготовки партизанських
кадрів Воронезького фронту, а з червня 1943 р. – старшим помічником
начальника відділення кадрів Представництва Українського штабу партизанського руху (УШПР) при Військовій Раді Воронезького фронту.
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Відповідно до наказу начальника штабу партизанського руху при
Військовій Раді 4-го Українського фронту полковника В. С. Погребенка, від 27 серпня 1943 р. за № 1 “1-ше з’єднання партизанських загонів
Воронезького фронту”, яке у зв’язку із реорганізацією Воронезького
фронту, переходом штабу у розпорядження 1-го Українського фронту, а також наявністю пізніше ще двох з’єднань, що мали схожу назву, з 1 січня 1944 р. йменувалося “З’єднання партизанських загонів
ім. Й. В. Сталіна”13. Тоді ще капітан М. І. Шукаєв сформував його з
п’яти невеликих партизанських загонів (всього 55 бійців)14:
1. Ім. О. В. Суворова – командир загону І. П. Кудінов, комісар –
М. Ф. Сидорук, начальник штабу Г. П. Гущин і заступник із розвідки –
П. Г. Андрєєв.
2. Ім. М. Залізняка – командир загону М. А. Орловський, комісар –
С. А. Іскра.
3. Ім. Олександра Невського – командир загону П. О. Каніщєв.
4. Ім. М. І. Кутузова – командир загону О. Т. Задорожний, начальник штабу – П. П. Петренко.
5. Ім. М. С. Урицького – командир загону В. В. Ільяш, комісар –
Д. Джамуратов, начальник штабу – Я. М. Донець15.
Командиром самого з’єднання був М. І. Шукаєв, комісаром –
П. Г. Сапожинський, начальником штабу з’єднання М. В. Прибура.
Станом на 1 вересня 1943 р. чисельність з’єднання за рахунок місцевих
партизанів збільшилася до 200 бійців16.
7 вересня 1943 р., виконуючи вказівки ЦК КП(б)У і УШПР,
з’єднання М. І. Шукаєва виступило у рейд із Чернігівської області на
Правобережну Україну, форсувавши при цьому річки Десна, Дніпро,
Прип’ять, і 17жовтня 1943 р. вийшло до району Явенських лісів (50
км. західніше Житомира). До цього часу чисельність з’єднання загалом
досягла понад 1 425 бійців17.
Діючи в районі Новограду-Волинського і на залізничній лінії Шепетівка – Рівне, партизани М. І. Шукаєва станом на 1 січня 1944 р. підірвали 52 ешелони противника, зруйнували 9 залізничних і шосейних
мости18.
У зв’язку із загальним наступом регулярних військ Червоної армії
на території Правобережної України перед з’єднанням ім. Й. В. Сталіна було поставлене нове складне бойове завдання – провести рейд з лісових масивів Житомирщини на південь, до степових районів навколо
м. Первомайська на Одещині19.
З 6 січня до 22 березня 1944 р. загони партизанського з’єднання
М. І. Шукаєва намагалися пробитися крізь найближчий тил групи армій
“Південь” і підконтрольну УПА місцевість до вказаного оперативного
району. На території Кам’янець-Подільської області та в районі Терно-
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поля партизани провели 18 боїв з німецькими охоронними частинами
та 15 боїв із загонами УПА, проте виконати бойове завдання не змогли.
З 25 до 30 березня 1944 р. з’єднання М. І. Шукаєва здійснило спробу прориву на захід, до Львівської області, проте на території Тернопільщини партизани зустріли спротив німців і вояків УПА. Нестача боєприпасів і наявність поранених бійців змусили М. І. Шукаєва 5 квітня
1944 р. відійти для з’єднання із військами Червоної армії і залишити у
тилу противника лише партизанський загін ім. Олександра Невського
та 30 груп підривників20.
23 квітня 1944 р., виконуючи чергове завдання ЦК КП(б)У і УШПР,
партизанське з’єднання ім. Й. В. Сталіна (близько 900 бійців), виступило у новий рейд до району Борислав – Дрогобич. Долаючи спротив
німецьких охоронних частин і загонів УПА, партизани М. І. Шукаєва,
пройшовши маршами територією Тернопільської, Станіславської, Чернівецької і Дрогобицької областей, частково по гористій місцевості,
22 травня 1944 р. вийшли до вказаного району. Тут упродовж 1,5 місяця загони з’єднання підірвали 21 ешелон противника, зруйнували 6
залізничних і шосейних мостів, організували 16 засідок, провели 9 боїв
з німцями і 2 бої з УПА21.
У зв’язку з наближенням фронту 9 липня 1944 р. партизанське
з’єднання ім. Й. В. Сталіна отримало від УШПР вказівку перейти для
ведення бойових дій на територію Чехословаччини. З цією метою партизани М. І. Шукаєва здійснили рейд протяжністю в 200 км. територією
південної Польщі, провели 11 боїв з німцями і, підірвавши 34 ешелони
противника, 25 серпня 1944 р. увійшли на територію Чехословаччини.
За період з 26 серпня до 20 жовтня 1944 р., діючи в районі Прешев –
Гуменне (Словаччина), загонами з’єднання ім. Й. В. Сталіна проведено
18 боїв і організовано 12 засідок, підбито і знищено 110 автомашин і 25
мотоциклів противника. У подальшому партизани М. І. Шукаєва вели
бойові дії в районах Попрад – Тимовець, де у лютому 1945 р. зустрілись з частинами Червоної армії.
Слід зазначити, що партизанський рух в тилу вермахту мав стратегічне значення для перемоги у Великій Вітчизняній війні. За весь час
бойової діяльності (27 серпня1943 р. – 25 лютого 1945 р.) з’єднання під
командування М. І. Шукаєва провело 161 бій із гітлерівцями і бійцями
УПА, організувало 92 засідки на шосейних дорогах, підірвало 194 ешелони ворога, завдало відчутної шкоди живій силі та техніці німецьких
загарбників22.
За весь період Великої Вітчизняної війни 1-ше з’єднання партизанських загонів Воронезького фронту під командуванням М. І. Шукаєва
здійснило один із найдовших за протяжністю рейдів тилами противника – загалом більше 10 000 кілометрів через терени України, Білорусії,
Польщі та Чехословаччини, тобто від Ніжина до Праги.
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У післявоєнні роки М. І. Шукаєв працював начальником управління у Міністерстві морського флоту СРСР, закінчив Саратовське військове училище МВС, працював у органах внутрішніх справ.
М. І. Шукаєв нагороджений трьома орденами: Червоного прапора,
“Богдана Хмельницького” І-го ступеня і “Вітчизняної війни” ІІ-го ступеня; медалями: “Партизану Вітчизняної війни” І-го ступеня, “За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, “У
пам’ять 800-річчя Москви”, “За бездоганну службу у Збройних силах
СРСР” ІІ-го ступеня. Отримав також іноземні нагороди: Орден Польської Народної Республіки – “Хрест Грюнвальда” ІІ-го ступеня, ордени
Чехословацької Соціалістичної Республіки: “Червона Зірка”, “Військовий Хрест 1939 р.” і “Словацького Національного Повстання”23.
Михайла Шукаєва не стало у 1976 р. Він похований на центральному Преображенському кладовищі у Москві.
Як бачимо, М. І. Шукаєв був непересічним командиром з’єднання,
партизанським ватажком, мав талант організатора диверсійно-підривної і розвідувальної діяльності у тилу ворога. Зокрема, у характеристиці, підписаній командуючим партизанським рухом Чехословаччини генерал-майором О. М. Асмоловим, зазначалося, що М. І. Шукаєв
зарекомендував себе як здібний, досвідчений командир і організатор
партизанського руху, який має сильну волю, рішучість, вимогливість,
яскраво виражені якості стройового командира, має військово-тактичний кругозір24. Його ім’я цілком заслуговує бути вписаним в історію
визвольної боротьби українського народу проти фашистських загарбників.
Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва
ними (1941–1945 рр.): Наук.-довід. вид. / Авт.-упоряд.: О. В. Бажан,
А. В. Кентій, В. С. Лозицький.– К., Парламентське вид-во, 2001. – 319 c.
2
Кентій А. В, Лозицький В. С. Війна без пощади і милосердя: Парти
занський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944 рр.). – К., Генеза,
2005. – 408 с.
3
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4
Там само, арк. 156–164 та зв.
5
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6
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отрядов и соединений, 1941–1944 гг. / Колл. составителей: О. В. Бажан,
С. И. Власенко, А. В. Кентий, Л. В. Легасова, В. С. Лозицкий. – М.: Центр
полиграф, 2010. – 670 с.
7
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 15, арк. 1–138; спр. 16, арк. 1–79.
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арк. 111–125; спр. 37, арк. 1–155; спр. 61, арк. 1–6 та зв.
9
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На основе анализа архивных источников ЦДАГО Украины освещена
жизнь и деятельность командира партизанского соединения им. И. В. Сталина
М. И. Шукаева.
Ключевые слова: М. И. Шукаев; партизанское соединение им. И. В. Ста
лина; партизанское движение; архивные источники.
There are highlighted the life and the activity of M. I. Shukaev, the commander
of Partisans body named after Y.V. Stalin on the basis of the archival sources of the
Central State Archives of Public Organizations of Ukraine.
Keywords: M. I. Shukaev; the Partisans body named after Y. V. Stalin; the
partisans movement; the archival sources.
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УДК [930.253: 929] (477) “18/19”

Д. В. Нестерчук*

Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України
(до 125-річчя від дня народження видатного скульптора,
режисера і драматурга)
Висвітлено творчу біографію скульптора, кінорежисера, драматурга
І. Кавалерідзе, а також склад особового фонду, що зберігається в ЦДАМЛМ
України.
Ключові слова: І. Кавалерідзе; митець; скульптура; фільм; кінорежисер;
пам’ятник; п’єса.

14 квітня 2012 р. виповнилось 125
років від дня народження видатного
митця України – скульптора, кінорежисера, драматурга Івана Петровича Кавалерідзе (14. IV. 1887 – 3. XII.
1978).
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
зберігає особовий фонд І. Кавалерідзе
(ф. 442, оп. 1, 2, 116 спр., крайні дати
документів 1896–1981 рр.). Документи
митця були особисто передані Іваном
Петровичем протягом 1968–1969 рр., а
згодом у 1981 р. документи про І. Кавалерідзе були передані Харківським
відділенням Спілки письменників
України через Бровко Тамару Іванівну.
І. Кавалерідзе.
У 1987–1988 рр. скульптор та кіноЦДАМЛМ України, ф. 442,
режисер Ростислав Синько передав
оп. 1 спр. 44.
також низку документів про І. Кавалерідзе на постійне державне зберігання.
Основний масив документів складається з фотографій скульптурних робіт художника та фотографій кадрів із його кінорежисерських
робіт.

* Нестерчук Дмитро Васильович – головний спеціаліст відділу викорис
тання інформації документів ЦДАМЛМ України.
© Д. В. Нестерчук, 2012
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Народився Іван Петрович Кавалерідзе 13 квітня 1887 р. на хуторі
Ладонському Роменського повіту (нині с. Новопетрівка Сумської області) у родині колишнього економа й покоївки, а згодом селян – Петра Васильовича Кавалерідзе й Килини Луківни Кухаренко. Коли старі
дати уточнювали за новим стилем, йому замінили “нещасливе” число
13 на 14, що відтоді фігуруватиме в усіх документах.
Дід майбутнього митця Васо Кхаверідзе був привезений генералом
Ладонським із кавказської війни в Полтавську губернію з іншими непокірними грузинськими родинами1.
Дитинство Івана Кавалерідзе минуло в с. Талалаєвка, де він пішов
до початкової земської школи. Після закінчення початкової освіти у
1899 р. Іван Кавалерідзе переїздить до Києва для продовження навчання у гімназії. До казенної гімназії не потрапив, оскільки розпочався
навчальний рік, тож вступив до приватної прогімназії Г. Валькера. У
гімназії його посадили за парту разом із Сашком Архипенком – майбутнім скульптором зі світовим ім’ям. Мешкав І. Кавалерідзе у родині
своєї тітки і хрещеної Іуліти Луківни – дружини художника Сергія Аркадійовича Мазаракі2.
У домі С. А. Мазаракі панувала творча атмосфера. На гостину до
дядька збирались артисти оперного театру, товариші по Академії мистецтв – П. Мартинович, П. Сластьон, І. Селезньов, С. Васильківський,
київські художники С. Свєтославський, Ф. Красицький. Бував там і
А. Куїнджі, зі Львова приїздив І. Труш. Дане середовище сформувало мистецьке світосприйняття юнака і визначило подальшу дорогу в
мистецтво. Не закінчивши гімназію через матеріальну скруту в родині,
поживши два роки у батьків, 1906 р. Іван Кавалерідзе повернувся до
Києва і вступив у художнє училище на скульптурне відділення (майстерня Ф. Балавенського)3.
Щоб якось заробити на життя, він працює статистом у оперному
театрі, де також підробляє як скульптор. У 1907 р. на замовлення польської поетеси М. Гроссек І. Кавалерідзе створює портрет Євгенія Онєгіна. Восени 1908 р. І. Кавалерідзе закінчує свою курсову роботу “Творчість”, яка стала знаковою роботою на початку його творчої біографії.
У 1909 р. на гастролі до Києва приїхав Ф. Шаляпін. Іван Кавалерідзе
познайомився зі співаком і також зробив його скульптурний портрет.
На згадку Ф. Шаляпін подарував І. Кавалерідзе власну фотографію в
ролі з дарчим написом4.
З 1909 по 1911 р. навчається в Академії мистецтв у Петербурзі (майстерня І. Гінцбурга). Щоб вдосконалити майстерність, І. Кавалерідзе
радять поїхати навчатись до скульптора Н. Аронсона, який мешкав у
Парижі. І. Кавалерідзе поринає у життя провідного мистецького центру
світу, знайомиться з провідними художніми течіями, художниками. Завдяки Ользі Миколаївні Мечніковій зустрічається з Огюстом Роденом5.
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Ескіз памятника на могилі Т. Г. Шевченка в Каневі. 1930-і рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 1.

У тому ж році повертається до Києва, де бере участь у конкурсі на
проект пам’ятника княгині Ользі. Пам’ятник за проектом І. Кавалерідзе
було відкрито 4 вересня 1911 р.
У 1912 р. І. Кавалерідзе починає працювати художником-оформлювачем кінофірми “Тіман і Рейнгарт”, переїджає до Москви. Кавалерідзе поринає в нове на той час мистецтво, працює поруч з операторами
Мейєром, О. Левицьким, режисерами Я. Протазановим, В. Гардіним,
акторами Максимовим, Волковим, Преображенським, Шатерніковим,
Уваровою. Кавалерідзе бере участь у оформленні фільмів “Анна Кареніна”, “Гнів Діоніса”, “Крейцерова соната”, “Відхід великого старця”,
які увійшли до “Російської золотої серії”. Знайомство І. Кавалерідзе з
художником і режиссером Чеславом Сабінським, який тонко відчував
художні особливості кінотворення, сприяло формуванню у І. Кавале
рідзе власного погляду на кіно6. Як він сам згадував, починає експериментувати зі світлом, пропонує режисерам сміливіше використовувати
натуру у кінотворенні, відійти від бутафорських несправжніх елементів. Набутий досвід і навички на кіновиробництві І. Кавалерідзе застосує згодом, коли в 1920-х рр. обере професію кінорежисера.
У 1915 р. І. Кавалерідзе призивають до армії, де він перебував до
травня 1917 р. Одержавши відпустку додому, І. Кавалерідзе вже не
повертався до революційного Петрограда. На батьківщині, в Ромнах,
скульптора відрядили до місцевого відділу народної освіти на будівни-
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Фотокадр фільму “Прометей”
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 34.

цтво пам’ятника Т. Шевченку. Відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові у Ромнах відбулося 27 жовтня 1918 р. У тому ж році І. Кавалерідзе
у Ромнах створює пам’ятник Героям революції (споруджувався упродовж трьох років 1918–1921 рр.), який так і не був завершений в задуманому вигляді. У 1922 р. І. Кавалерідзе в с. Лохвиця створює пам’ятник
Григорію Сковороді. І. Кавалерідзе у 1923 р. бере участь у Всесозному
конкурсі на проект пам’ятника Артему в Донбасі. Отримавши другу
премію (перша не була присуджена), І. Кавалерідзе розпочав роботу
над пам’ятником. Cкульптор вирішує будувати фігуру як архітектурну
споруду – площинами, це було співзвучно конструктивістським і кубістичним тенденціям7. Доля цього памятника склалася трагічно. Під час
війни його було пошкоджено, і хоча робітники Юзівки зберегли деталі
пам’ятника, щоб потім відновити, місцеве керівництво надало перевагу
традиційному образу, замінивши його натуралістичною скульптурою
1959 р. (А. Шарпан, М. Декарменджі). Коли почався активний наступ
на формалізм, пам’ятник Артему у виконанні Івана Кавалерідзе було
“зараховано до шкідливих споруд”8.
У 1924 р. І. Кавалерідзе переїздить до Харкова. В 1925–1927 рр. Кавалерідзе створює пам’ятники Леніну в Шостці та Запоріжжі, Т. Шевченку в Полтаві (1925), Сумах (1926) (згодом знищений за формалістичну стилістику); бере участь у проекті памятника “Тарасова могила”
у Каневі (1926). Визначальною роботою митця стало створення другого пам’ятника Артему в Святогорську (нині – Слов’яногорськ) (1926–
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Портрет дочки Майї,
1960-і. Пап., олів.
ЦДАМЛМ України,
ф. 442, оп. 2, спр. 8.

1927 рр.). Поряд із згаданими роботами наприкінці 1920-х Кавалерідзе
створює декоративні фігури на фасаді Будинку вугілля у Харкові (1927),
декоративну групу “Змичка” (1927), рельєф “Здоров’я” на фасаді робітничої поліклініки у Харкові (1928), працює над погруддями Остапа
Вишні, Михайла Семенка, Миколи Куліша, проектом надгробку кіноактрисі Вірі Холодній та багатьма іншими скульптурами і пам’ятниками9.
У 1927 р. І. Кавалерідзе у Києві зустрів З. Сідерського, заступника
голови ВУФКУ, котрий запропонував йому знімати кіно так, як він
сам його розуміє. З 1928 р. І. Кавалерідзе на Одеській кінофабриці
розпочинає ставити фільм “Злива” за власним сценарієм, перебуваючи
під враженням “Гайдамаків” постановки Леся Курбаса. У 1929 р. від
булась прем’єра фільму в Москві, а потім – у Києві, стрічка була
сприйнята як унікальний зображувальний експеримент, однак згодом
його було знищено як твір формалістичний. Другий фільм І. Кава
лерідзе “Перекоп” виходить 1930 р., 1931 р. – останній німий фільм
“Штурмові ночі”, копії якого були знищено. У 1933 р. вийшов на екрани
звуковий фільм “Коліївщина”. Роботу прийняли прихильно, але були
й критичні статті з навішуванням ярликів, зокрема, у статті О. Кор
нійчука та І. Юрченка “Розгромити націоналізм у кінематографії”.
З 1934 р. І. Кавалерідзе починає працювати режисером Київської
кіностудії “Українфільм”. 13 січня 1936 р. відбувається прем’єра фільму
“Прометей” у Ленінграді, а вже 13 лютого в газеті “Правда” виходить
стаття “Груба схема замість історичної правди” авторства М. Кольцова
за вказівкою Й. Сталіна. Фільм був заборонений самим вождем, а
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Фото кадру з фільму “Коліївщина”. 1931.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 31.

Фото кадру з фільму “Перекоп”. 1931.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 30.
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Фото кадру з фільму “Штурмові ночі”. 1933.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 1, спр. 32.

І. Кавалерідзе було заборонено знімати картини на сучасні й історичні
теми10. У цьому ж році Кавалерідзе здійснює художнє керівництво чо
тирма випусками “Українських пісень на екрані” і реалізує першу укра
їнську кінооперу “Наталка Полтавка”. У 1938 р. виходить на екрани
кіноопера “Запорожець за Дунаєм”. Цей рік запам’ятався і трагедією
в родині кінорежисера: батько дружини, прозаїк Пилип Капельго
родський, був розстріляний. І. Кавалерідзе перевозить родину П. Ка
пельгородського з Полтави до Києва.
У червні 1941 р., знімаючи художній фільм “Олекса Довбуш” у
Львівській і Станіславській областях, І. Кавалерідзе разом із знімальною групою опинився на окупованій території. Лише 20 вересня 1941 р.
знімальна група дісталася Києва. У роки окупації Іван Петрович перебував у Києві. Цей факт біографії буде впливати в подальшому на його
роботу.
Після війни він працює на Київській кіностудії, щоправда фільми
він не знімає, його проекти з В. Заболотним щодо відбудови Києва відкидають, квартиру, надану кіностудією, відбирають. Рятівним колом
стало те, що у 1944 р. І. Кавалерідзе став членом Спілки художників
СРСР, і це у 1954 р. допомогло в отриманні житла11.
Повернувся до кінематографа Іван Петрович лише 1957 р., на екран
вийшли “Григорій Сковорода” (1960), “Повія” (1961). У 1962 р. відбулася перша і остання (за життя митця) персональна виставка у виставковому залі Спілки художників.
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Фото пам’ятника Т. Шевченку в Ромнах, 1920-і.
ЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 1.

Шістдесяті роки розкрили у Івана Петровича талант драматурга; “Перекоп” (1967), “Вотанів меч” (1965), “Перша борозна” (1969),
“Григорій Сковорода” (Григорій і Параскева) (1968) – ці п’єси були
поставлені в багатьох театрах країни. Серед маловідомих п’єс – “Сіль”,
“Миша в пустому кошику”, “Куб, шар, таріль”, “Оборона Полтави”
за романом П. Капельгородського, “Варнак” за поемою Т. Шевченка,
“Білі лебеді”, “Всадник на вздыбленном коне”12. З 1972 р. – член Спілки письменників України.
Період 1940–1950-х рр., коли митець повернувся знову до скульп
тури, позначився епохою панівного “соцреалізму”. Він створює проекти пам’ятників Богдана Хмельницького для Переяслава (1945), Олеко
Дундича для м. Рівне (1947), скульптурні групи “Пушкін і няня” (1951),
“М. Горький і Ф. Шаляпін” (1954), “В. Ленін і М. Горький” (1947),
“Після бою” (1949). Шевченківська тема супроводжувала митця і в подальші десятиліття, станкові композиції “Кобзар” (1954), “Т. Г. Шев
ченко на березі Неви” (1961), мініатюра “Шевченко у кріслі” (1963),
портрет “Т. Г. Шевченко” (1963), група “Якби ви знали, паничі…”
(1974). У 1960-х рр., у часи так званої “відлиги”, І. Кавалерідзе створює низку цікавих станкових композицій: кілька варіантів композиції
“Мільйон років” (1967), “Бунт” (1967), “Журавлі летять…” (1967), “У
глибині сибірських руд” (1967), “Пам’ятна стела бібліотеці Ярослава
Мудрого” (1969)13. Перераховані роботи стали своєрідною “другою молодістю” скульптора. Позбавившись ідеологічних штампів, зовнішніх
нав’язувань, автор розкрив нові грані пластики, узагальнивши провід-
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ні світові та вітчизняні традиції.
Однак, попри пом’якшення ідеологічного режиму, на той час
вони експоновані не були, вперше показані глядачам уже у післярадянський час. Створення памятника “Григорій Сковорода”
на Контрактовій площі у Києві
(1976) стало підсумком багатогранної творчої діяльності митця, на той час Івану Петровичу
виповнилось 90 років.
Помер Іван Петрович Кавалерідзе 3 грудня 1978 р.
Як зазначалось вище, документи особового фонду І. Кавалерідзе (ф. 442) складаються
з двох описів справ постійного
зберігання. Опис № 1 (спр. 56,
крайні дати документів 1918–
1968 рр.) складається з шести
розділів.
Перший розділ – творчі до- Фото пам’ятника Артема у Бахмуті, 1927.
кументи: оригінали та копії фоЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 2.
тографій, скульптур і кадрів із
фільмів І. Кавалерідзе, ескізи пам’ятника на могилі Т. Г. Шевченка;
фотографії скульптурних робіт: пам’ятники Т. Шевченку в м. Ромни,
Артему в м. Бахмут, Т. Шевченку в м. Суми, Артему в м. Святогорськ,
фотографії кадрів із фільмів – “Перекоп”, “Коліївщина”, “Штурмові
ночі”, “Наталка Полтавка”, “Прометей”, “Григорій Сковорода”14.
Другий розділ – документи до біографії І. Кавалерідзе представлений афішами та фотокопіями афіш до фільмів і спектаклів І. Кавалерідзе (1933–1968), афішею виставки скульптури І. Кавалерідзе (1962)15.
Третій розділ містить документи про І. Кавалерідзе: вирізки з газет
і журналів про творчість митця (1927–1966)16.
Четвертий розділ – документи, зібрані І. Кавалерідзе. У даному
розділі зберігаються дві статті – вирізка з газети “Вісті” Лохвицького
повіту за 23 грудня 1922 р. з приводу відкриття пам’ятника Г. Сковороді у Лохвиці та стаття “Свято в Ромнах” про пам’ятник Т.Шевченку
авторства І. Кавалерідзе з газети “Прапор жовтня” за 5 травня 1962 р.17
П’ятий розділ – образотворчі документи: індивідуальні фотографії І. Кавалердзе (1927–1968), фотографія І. Кавалерідзе під час демонстрації пам’ятників В. Леніну та Артему (1923–1924), фотографія
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І. Кавалерідзе з московськими митцями за роботою над
пам’ятником Т.Г. Шевченку
(1963), фото І. Кавалерідзе
з дружиною М. Горького
(К. Пешковою) у Мануйлівці, фотографія Ф. Шаляпіна в
ролі з дарчим написом І. Кавалерідзе (1909, копія)18.
У шостому розділі (Документи, що відклалися у
фонді І. Кавалерідзе) зберігається один документ – це
фотокопія автографа І. Кавалерідзе великого формату19.
Опис № 2 (спр. 60, крайні дати документів 1896–
1981) складається з девяти
Фото пам’ятника Т. Шевченку в Полтаві,
розділів.
1920-і роки.
Перший розділ – творЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 1.
чі документи: фотографії
пам’ятників Григорію Сковороді у Лохвиці (1920-і), Ф. Дзержинському (1940-і), П. Запорожцю (1971), княгині Ользі; скульптур акторів –
І. Ільїнського у ролі Акіма, Ф. Шаляпіна у ролі Олоферна, А. Бучми у
ролі Миколи Задорожного (1950-і); бюсти та барельєфи – Г. Петровського, О. Горького; портрет доньки Майї, виконаний олівцем; фото
кадрів фільму “Повія” (1961). Представлені також літературні твори
митця: п’єси “Всадник на взыдбленном коне”, “Григорий и Параскева”,
вірші “Две эпохи”, “Нет денег” (1960-і, 1970-і); автобіографічна повість
“Прокаженный Иван” (1970-і)20.
Другий розділ – епістолярна спадщина – містить листи доньки Майї
Кавалерідзе до батька (1945–1967), Катерини Сенник (другої дружини
І. Кавалерідзе) до фондоутворювача (1925–1946)21.
Третій розділ – дарчі написи окремих осіб фондоутворювачу
(1958–1961).
Четвертий розділ – документи до біографії І. Кавалерідзе. У розділі зберігається: посвідчення члена Професійної Спілки робітників
мистецтв СРСР (1920-і), запрошення на відкриття пам’ятників роботи
І. Кавалердзе Г. Сковороді 23 грудня 1922, меморіальної стели на честь
бібліотеки Ярослава Мудрого 20 червня 1969, статті до ювілеїв фондоутворювача, афіша та програма спектаклю “Вотанів меч”22.
П’ятий розділ – документи, зібрані І. Кавалерідзе: репродукції
живопису російських художників (1920-і), рукописний варіант книги
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І. О. Курилова “Роменская старина”, фотографія Л. Толстого
(1896), фотографії режисерів
дореволюційного кіно, з якими працював І. Кавалерідзе –
В. Гардіна, Я. Протазанова,
Ч. Сабінського, П. Чардиніна,
А. Ханжонкова (1920-і, фотокопії), фотографії українських
акторів – М. Заньковецької, З.
Діброви, Я. Долі, С. Кузнєцова, Т. Литвиненко, Л. Ліницької, І. Мар’яненка, І. Паторжинського, М. Садовського,
В. Холодної (1920- і, 1940-і,
фотокопії)23.
Шостий розділ – документи про фондоутворюча – представлений статтяФото пам’ятного знаку на честь бібліотеки
ми Л. Владича, В. Давидова,
Ярослава Мудрого.
Н. Капельгородської, Ф. КиЦДАМЛМ України, ф. 442, оп. 2, спр. 3.
риченка, М. Шудрі, Л. Лінгарта, В. Сиська про творчість І. Кавалерідзе (1967–1977)24.
Сьомий розділ: образотворчі документи – особисті фотографії
І. Кавалерідзе (1920-і, 1970-і рр.), фотографія колективу Роменського
народного театру, в якому І. Кавалерідзе працював режисером (1920-і),
шарж на І. Кавалерідзе під час зйомок фільму “Коліївщина”, портрет
І. Кавалерідзе художника С. Тарана25.
У восьмому розділі – документи родичів фондоутворювача – зберігаються особисті фото Катерини Сенник (другої дружини) (1920-і),
індивідуальне фото Майї Кавалерідзе (доньки) (1920-і), групове фото
К. Сенник з дочкою Майєю (1920-і)26.
Дев’ятий розділ складають документи, які відклались у фонді –
газета “Вестник полтавского губернского общественного комитета”
(2 квітня 1917), фотографії невстановлених осіб (1931–1970-і)27.
Джерельна база особового фонду № 442 дає змогу в загальних рисах окреслити творчі та біографічні етапи життя Івана Петровича Кавалерідзе.
Иван Кавалеридзе. Сборник статей и воспоминаний. – К.: “Мистецтво”,
1988. – С. 8.
2
Іван Кавалерідзе: життя і творчість. Н. Капельгородська, Р. Синько,
Г. Скляренко, Л. Барабан, Ю. Шлапак, – К.: “Кий”, 2007. – С. 11.
1
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6
Там само. – С. 16.
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Освещена творческая биография скульптора, кинорежиссера, драматурга
И. Кавалеридзе, а таже состав личного фонда, хранящийся в ЦГАМЛИ Украины.
Ключевые слова: И. Кавалеридзе; художник; скульптура; фильм; кинорежиссер; памятник; пьеса.
Deals with the creative biography of the sculptor, filmmaker, playwright
I. Kavaleridze and warehouse personnel fund stored in CSAMLA Ukraine.
Keywords: I. Kavaleridze; artist; sculpture; film; film director; memorial; piece.
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УДК [94+929](470+477)"1812"

С. А. Пинчук*

Греки Российской империи
в войне 1812 года
В сентябре 2012 года в России и на Украине празднуется 200-летняя годовщина со дня победы в войне, которая для многонационального населения Российской империи была народной и вошла в историю
под именем Отечественной войны 1812 года. Свою лепту в победу над
общим врагом внесли и греки, жившие в России, продемонстрировав
на полях сражений смелость и героизм и доказав свою преданность
новому отечеству.
Привлеченные под русские знамена во время русско-турецкой войны 1768–1773 годов, греки и их обрусевшие потомки приняли самое
живое участие в событиях 1812–1814 гг. По образному выражению историка И.Мосхури: “Начало XIX века было временем самоутверждения
второго поколения состоявших на российской императорской службе
греков”.1 Так, среди 550 биографий высших генералов русской армии,
сыгравших значительную роль в сражениях, которые были опубликованы в альманахе “Российский Архив”, 7 человек имеют греческие
корни. Перечислим их имена: Ф. П. Алексаполь, А. И. Балла, П. Е. Бернадос, Е. И. Властов, Д. Д. Курута, А. П. Мелессино, С. Х. Ставраков.
Причем только двое из них были российскими подданными. Один из
них – С. X. Ставраков, сын отставного подпоручика из Полтавской
губернии, другой – А. П. Мелиссино, внук выходца из острова Кефалония и сын известного артиллерийского генерала П. И. Мелиссино2
от брака с М. Д. Кацыревой3. Говоря о русских генералах греческого происхождения, нельзя не упомянуть и о загадочной фигуре графа
И. О. де Витта (1781–1840), генерала от кавалерии на русской службе,
ключевой фигуре русской разведки в войне 1812 года4. Этот человек,
предупредивший еще за две недели штаб армии Барклая де Толли и
императора Александра о наступательных планах французов, был “полукровкой”. Его мать Софья Маврокордато, прозванная современниками “прекрасная фанариотка” или “прекрасная гречанка” (фр. la belle
phanariote), была родом из константинопольского квартала Фанар, где
жило много знатных греческих семейств.
Появление в русской офицерской среде греков связано с событиями последней четверти XIX в. Еще Петр Первый в 1711 г. призывал
* Пинчук Сергей Александрович – историк.
© С. А. Пинчук, 2012
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под свои “барабаны” греков, обещая им с помощью своей шпаги “приобрести благоденствие и избавиться от ненавистных турков”5. Эту политику активно продолжила Екатерина II. Попытки реализовать ее амбициозный “греческий проект”, суть которого сводилась к созданию
греческой империи на развалинах европейской Турции под скипетром
русской короны, привели не только к череде русско-турецких войн, но
и переселению на юг России греков, поддерживавших действия русского флота во время Архипелагских экспедиций6. Мирный договор с
Турцией от 1773 года предусматривал свободную эмиграцию греков в
Россию, в том числе и за казенный счет. Особо оговаривалось сохранение полученных чинов и возможность неограниченного продвижения
по службе, чем воспользовались представители многих греческих фамилий7. Для этих целей императрица Екатерина II в 1775 году при Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге
учредила Корпус чужестранных единоверцев, или Греческую гимназию для детей греков. Это учебное учреждение стало первой ступенью
карьеры для многих блистательных русских флотских и пехотных офицеров греческого происхождения.
Из числа выпускников Корпуса чужестранных единоверцев можно
назвать многих известных в прошлом веке в России адмиралов и генералов, полковников и капитанов I ранга, “прославивших свои имена
боевыми подвигами, славными делами во благо Российского государства”8. Среди них, в частности, были и герои войны 1812 г.: “уроженец
греческий, из города Константинополя” генерал-майор Егор Властов
(“выпущен был из гимназии в Эстляндский Егерский корпус”)9, генерал-майор Федор Алексаполь10, выходец из Мореи11, генерал-майор
Адам Балла (“поступивший в это заведение в третий год его существования, в июле 1778 года, и по прошествии четырех лет был выпущен
подпоручиком в Алексопольский пехотный полк”)12, генерал-майор
Пантелеймон Бернадос (“из греческих дворян”), главный квартирмейстер гвардейского корпуса генерал-майор Дмитрий Курута (“греческого дворянства из архонских детей”), ставший впоследствии генералом
от инфантерии.
Во время обороны Смоленска был убит, сражаясь за свою вторую
родину, шеф 11-го егерского полка, командир 3-й (егерской) бригады
7-й пехотной дивизии генерал-майор Адам Иванович Балла (1764 г.,
умер 5.08.1812 г.) 13 Рожденный в Греции, в “Морее”, десяти лет от роду
был вывезен в Россию русским флотом, возвращавшимся с архипелага
в Балтику после кагульских и чесменских побед в 1774–1775 годах14.
Его военная карьера была блестящей – Георгиевский крест четвертой
степени, золотые кресты за Очаков и Измаил. Он всегда сражался на
переднем крае – в 1809 году, при осаде Измаила, отбиваясь от 5 000
турок, лично водил егерей в штыковые атаки и был контужен. Полк,
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которым он командовал, называли “Егерским Баллы”. В “Письмах русского офицера” Н. Ф. Глинка упоминает, что генерал был смертельно
ранен в голову, находясь в передней цепи стрелков – бригаду Баллы
вытеснили из предместья, и та заняла оборону под стенами города:
“Все жалеют о смерти отличного по долговременной службе, необычайной храбрости и доброте душевной генерала Баллы…”15
Там же, под Смоленском, мужественно дралась бригада 23-й пехотной дивизии, которой командовал Федор Пантелеймонович Алексаполь (12.12.1758 г., умер после 1816 г.), происходивший “из греческих
дворян”. В Бородинской битве он уже руководил четырьмя егерскими
полками в передовом отряде русского центра. При контратаке на занятую французами “батарею Раевского” егеря захватили в плен наполеоновского генерала Бонами. Алексаполь был ранен пулей в левую
ногу выше колена. “Командовал полком и во время атаки на неприятеля в штыки при батарее тяжело пулею ранен в ногу, о храбрости
коего известно главному начальству”, – так описывало начальство подвиг Ф. П. Алексаполя в день знаменитого сражения, представляя его к
награде орденом Св.Владимира 3-го класса16.
В 3-й армии, командуя пехотной бригадой, состоял генерал-майор
Пантелеймон Егорович Бенардос, родившийся на греческом “острове
Морея”.17 Он участвовал во взятии Кобрина и Бреста, отличился при
Городечно, Стахове и Брилях. За отличие награжден орденом Св. Георгия 3-го кл. В августе 1812 г. генерал А. П. Тормасов рапортовал
императору Александру, что “генерал-майор Бернадос, Корнилов и Башилов сражались с отличным мужеством, разделяя повсюду опасность
со своими подчиненными”. В 1813–1814 гг. П. Е. Бернадос принимал
участие в осаде крепости Торн, сражался под Бауценом, при Кацбахе,
Бриенне, Ла-Ротьере, где был контужен.
В 1812 г. должность оберквартирмейстера 5-го корпуса исправлял генерал от инфантерии Дмитрий Дмитриевич Курута, уроженец
Константинополя, по происхождению “греческого дворянства из архонтских детей”.18 В составе корпуса он участвовал в сражениях под
Бородином и Красным. За отличие, проявленное в кампании против
французов, в декабре 1812 г. был произведен в чин генерал-майора. После изгнания французов из пределов России участвовал в заграничных
походах 1813–1814 гг.: в сражениях под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Фер-Шампенуазом.
“Из дворян греческой нации, православного вероисповедания, отставного поручика Полтавской губернии, Кременчугского уезда, сын”
был и комендант Главной квартиры 1-й Западной армии Семен Христофорович Ставраков19. Он участвовал в сражениях при Островне, под
Смоленском, Бородином, Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, на Березине и за отличную службу произведен 21 ноября 1812 г.
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в генерал-майоры. В 1813 г. участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом, Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, в 1814 г. – под Бриенном,
Ла-Ротьером, при Бар-сюр-Обе, Арси-сюр-Обе и при взятии Парижа.
Бессменная штабная деятельность Ставракова, бывшего в свое время
личным адъютантом А. В. Суворова в эпоху почти непрерывных войн,
объясняет ходившую в широких кругах современных ему русских генералов и офицеров полушутливую, но почётную для него поговорку:
“Без Ставракова воевать нельзя...”.
Егор Иванович Властов (1769–1837) храбро сражался в первых
боях с французами под Якубовым, Клястицами и Головчицей в составе 1-го корпуса генерала П. Х. Витгенштейна20. Его настоящее имя
и фамилия – Георгиос Властос – были изменены на русский манер с
прибавлением соответствующего исконно русского отчества. За боевые
подвиги был произведен в чин генерал-майора, затем был назначен начальником авангарда корпуса, участвовал в штурме Полоцка. В Березинской операции войска под его командой вынудили французскую дивизию генерала Партуно сложить оружие. В 1813 г. Властов возглавлял
егерскую бригаду в битвах с наполеоновскими войсками при Дрездене
и Лейпциге. Константин Властов, сын генерал-лейтенанта Властова,
тоже участвовал в войне 1812 г. и был награжден боевыми наградами21.
Всей кавалерией корпуса Ф. В. Остен-Сакена, в состав которой
входила 11-я кавалерийская дивизия, командовал Алексей Петрович
Мелиссино (1759–1813), происходивший из древнего греческого рода,
переселившегося в Россию в XVIII в. Он получил домашнее образование, “основательно знал русский, французский, немецкий, греческий
и молдованский”.22 Действительную службу Мелиссино начал в июле
1777 г. сержантом, участвовал в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг.
Находился при взятии Аккермана и Бендер, отличился при штурме Измаила. В 1801 г. он был назначен шефом Мариупольского гусарского полка и произведен в генерал-майоры, затем Лубенским гусарским
полком. Находясь с полком в Новороссии, Мелессино положил основание конским заводам в этом крае и много заботился об улучшении породы коней, выписывая лошадей из Англии, Турции и Аравии. В ходе
Отечественной войны 1812 г. Мелиссино во главе отдельного отряда
прикрывал действия главных сил армии при Кобрине. У Янова разбил
саксонские войска ген. Ж.-Л. Ренье, а у Пинска захватил французские
запасы фуража (был награжден орденом Св. Анны 1-й ст.). В дальнейшем он сражался в составе различных авангардов и арьергардов. За
“достохвальное рвение” ему была вручена золотая сабля с надписью
“за храбрость”, украшенная алмазами. В 1813 году Мелессино участвовал во взятии Варшавы, в боях под Вальгеймом, Герсдорфом, Носсеном, Бишофсвердом, Бауценом, Рейхенбахом, Яуером и Левенбергом
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близ Дрездена. В последнем бою Мелиссино атаковал с лубенскими гусарами каре французской гвардейской пехоты, врубился в него одним
из первых, но был сражен сразу тремя пулями и похоронен в Кульме.
Кроме русских “генералов-греков” на полях Отечественной войны
1812 г. сражалось немало офицеров, также имевших греческие корни.
Безрукий князь, упомянутый А. С. Пушкиным в поэме “Евгений Онегин” А. С. Пушкина, представитель знатного греческого рода Александр Дмитриевич Ипсиланти, в 1812 году служил корнетом в Кавалергардском полку. Уже в октябре 1812 г. за доблесть, проявленную
в баталии, он был произведен в штабс-ротмистры. В кампании 1813
года, находясь в Гродненском гусарском полку в чине полковника, он
особо отличился в сражениях при Люцине и Дрездене, где был тяжело
ранен и потерял правую руку. За оказанную храбрость он был награжден орденами Св. Владимира 4-ой степени с бантом и Св.Анны 2-го
класса23. По возвращении русских войск из заграничного похода А. Ипсиланти был удостоен чести стать флигель-адъютантом императора. В
лейб-гвардии, в гусарском полку в эти же годы служил и его младший
брат – Дмитрий Константинович Ипсиланти. Во время Отечественной
войны 1812 г. и последующего заграничного похода отличился и сын
знаменитого екатерининского корсара Ламброса Кацониса – Ликург
Ламбрович (04.10.1790–1863). Рожденный на греческом острове Занте
в четырехлетнем возрасте он вместе с матерью был перевезен в Херсон, а затем и в Петербург. В Петербурге учился в Горном корпусе,
который успешно окончил в 1809 году, поступив на службу в армию.
Во время Отечественной войны он служил в чине подпрапорщика в
лейб-гвардии гусарском полку, отличился в бою при Устьчичуге. Участвовал и в заграничном походе русской армии 1813-1814гг. В сражениях под Варшавой и при занятии крепости Ченстолау его действия
были отмечены начальством, за что в апреле 1813 г. он получил чин
подпоручика. За участие в составе 24-ой конно-артиллерийской роты в
боях при занятии Кракова и Бунцлау Ликург Кацонис награжден орденом Св. Анны 4–ого класса. В 1814 он был также награжден медалями
“В память 1812 года” и “За взятие Парижа”24. Мало кто знает, что моряки-черноморцы, среди которых был севастопольский грек, офицеринженер С. П. Паниоти, обеспечивали переправу русских войск через
речные преграды во время европейских походов 1813 – 1814 гг. 4 роты
75-го корабельного экипажа форсировали 14 европейских рек в 5 странах, налаживая мосты и понтоны, участвовали во взятии крепости Торна и Парижа25.
На южных рубежах России, в Крыму, достойно несли службу офицеры и солдаты греческого пехотного Балаклавского полка, чьи отцы
и деды сражались под русским флагом в Греческом Архипелаге и Сре-
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диземном море во время русско-турецких войн конца XVIII века. Так,
в 1812 г. майор Ф. Д. Ревелиоти26 с небольшим числом греков разогнал
в Байдарской долине мятежных татар, “ослепленных обманчивыми и
пустыми надеждами” в связи с вторжением наполеоновской армады в
Россию, “многих из них предав в руки правосудия и положив конец
возникшим беспорядкам”27. А поскольку “бунтовщики дошли до такого
буйства, что угрожали жечь дома тех, кто не явится в их скопище”, то,
чтобы “предупредить распространение этого зла со стороны этих весьма опасных людей”, таврический губернатор А. М. Бороздин вытребовал из Севастополя войска (батальон 4-го морского полка, несколько
рот Галицкого пехотного полка и Балаклавского греческого батальона
и казаков). Принятые губернатором решительные меры и, главное, быстрый приход войск охладили пыл татар. Уже к началу июня Бороздин
доносил Ришелье, что “неприятная сия история кончилась успешно”, а
главные зачинщики неповиновения были отправлены в Симферополь
в тюрьму28. Кроме усмирения татар, Балаклавский греческий батальон
оказал важную услугу во время вспыхнувшей в 1812 г. вспышки чумы,
содержав в исправности протяженную цепь карантинных кордонов от
Севастополя до Судака “на расстоянии 218 верст”. Тогда, “по общему
недостатку в войсках”, выполнение подобной задачи было “сопряжено
с большими затруднениями”29.
На дипломатическом “фронте” интересы России в ту пору успешно
отстаивал будущий первый президент независимой Греции граф Иоаннис (Иоанн) Каподистрия. В начале мая 1812 г. он получил приказ немедленно отправиться в Бухарест в распоряжение главнокомандующего
Молдавской (позднее Дунайской) армией адмирала П. В. Чичагова. По
прибытии возглавил дипломатическую канцелярию адмирала. Вместе с
армией Каподистрия проделал путь от Дуная до Березины, а в 1813 г.
состоял при главнокомандующем 3-й Западной армии М. Б. Барклае де
Толли, затем в Главной императорской квартире, заведовал канцелярией. В ноябре 1813 г. под видом путешественника Каподистрия был
отправлен в Швейцарию с тайным поручением добиться ее содействия
или нейтралитета в предстоящей кампании. Отправляя Иоанна Каподистрию в Швейцарию, где он пробыл около полугода в качестве посланника России, Александр I так охарактеризовал его: “Каподистрия
человек весьма достойный по своей честности, мягкости обращения, по
своим познаниям и либеральным взглядам. Он родом из Корфу, следовательно, республиканец, и выбор мой остановился на нем именно
потому, что мне известны принципы, которыми он руководствуется”.
Дипломатическая деятельность находящегося на русской службе греческого аристократа была весьма успешной. Именно этот греческий
уроженец из Корфу представлял Россию на послевоенных европей-
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ских конгрессах и подписал от ее имени Парижский мирный договор
(20.11.1815), поставивший финальную точку в Отечественной войне30.
Помогал И. Каподистрии и другой греческий патриот, интеллектуал
и полиглот, свободно владевший шестью языками, А. С. Стурдза. В
1812 г. он получил место секретаря и переводчика при главнокомандующем Дунайской армией П. В. Чичагове и участвовал в походе против Наполеона в Литве, предпринятом этой армией. В 1814 г. Стурдза
был определен в российское посольство в Вене, где услуги его как прекрасного знатока языков понадобились во время заседаний Венского
конгресса. В 1815 г. Стурдза вместе с гр. И. А. Каподистрия в качестве
секретаря последнего уехал в Париж, где принимал участие в подготовке важнейших внешнеполитических документов, предопределивших
послевоенное устройство в Европе.
Год 1812-й стал серьезным испытанием и для гражданского населения южных провинций Российской империи, среди которых было
много этнических греков. В этой связи большой интерес представляет информация о формировании ополчения и сборе средств в Новороссийском крае, Таврической, Херсонской и Екатеринославской губернии31. 22 июня 1812 г. генерал-губернатор Новороссийского края
герцог А. де Ришелье получил манифест императора Александра I о
вторжении в Российскую империю армии Наполеона и необходимости
формирования народного ополчения под предводительством дворян32.
28 июля (9 августа) 1812 года дюк Ришелье в зале клуба (публичных
балов) обратился к представителям всех сословий города Одессы с пламенной речью, в которой он призывал их “пожертвовать всем, что имеет, даже самим собою, для спасения государства, для сохранения славы
и независимости народа”. Отдельные слова Ришелье адресовал к гражданам, “составляющим греческое сословие”, призвав их “последовать
знаменитому примеру предков ваших, всегда готовых всем жертвовать
для славы своего народа” и “не пощадить ничего” для блага нового отечества, принявшего греческих переселенцев “в недра свои”33. Царский
манифест и обращение Ришелье, которое, кстати, герцог произнес на
русском языке, “со слезами на глазах и с пылающим от восторга лицом”, “воспламенили в сердце каждого русского святое чувство любви
к отечеству”34.
На патриотические призывы властей охотно откликнулись представители разных национальностей: греки, армяне, караимы, татары. При
этом самые большие взносы были сделаны греческой диаспорой Одессы, собравшей в общей сложности 100 тыс. рублей. Приведем полностью информацию о сборе пожертвований среди населения Одессы,
содержащуюся в сочинении “жителя Одессы”, известного дореволюционного историка Аполлона Скальковского, “Первое тридцатилетие
истории города Одессы 1793–1823”35:
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Итог пожертвований от города Одессы
От герцога Ришелье

40,000

От дворянства

28,316

От греческого сословия

100,000

Русского сословия

94,000

Иностранцев

18, 230

Итого:

280, 546 руб.

“Пожертвования, какие по известности делаются в России, –
позже писал губернатор Ришелье, – достойны всякого примера и
подражания”. Особенное восхищение у одесского градоначальника
вызвали мариупольские греки, “нация коих еще недавно в здешнем
крае водворилась”. Он приводил справку о том, что мариупольские
греки, принесли более 50 тысяч рублей, в то время как некоторые из
дворян, что особенно возмущало герцога, подписывались только по 5 и
10 рублей. Особое усердие в сборе денежных средств и формировании
ополчения проявил Иван Христофорович Калагеоргий (1766–1841),
херсонский вице-губернатор, супруг дочери Екатерины II и Потемкина
Елизаветы Григорьевны Темкиной36. В 1782 году по приглашению
Екатерины он приехал из Греции в Россию, чтобы быть “товарищем”
Великого князя Константина Павловича, обучать его греческому языку,
культуре и традициям. С 1809 по 1816 год И. Х. Калагеоргий занимал
пост херсонского вице-губернатора и был известен как “добрейший
человек и благодетель”, много сделавший для Херсона37. В 1812 году
он активно занялся сбором народного ополчения, призывая дворян
и население к оружию. “Дворянству, – предлагал Калагеоргий, –
яко опытами доказавшему в пожертвованиях пользу для отчества,
представить на волю сверх того числа ратников”38.
Не менее любопытно свидетельство историка войны 1812 года
А. И. Михайловского-Данилевского о том, что “русское и греческое
градские общества в Таганроге, поселяне греческих хуторов, армяне
в Нахичеване и греки в Мариуполе, назначали собрать более 270
ратников, и составили для содержания их капитал, простиравшиеся до
109,000 рублей”39. По данным исследователя Б. С. Абалихина, всего,
в 1812 г., на Украине было собрано свыше 9 млн. рублей для общей
победы над врагом40. Если суммировать доступную нам информацию
о величине денежных пожертвований греческих общин только
Одессы и Мариуполя (без учета Севастополя, Феодосии, Евпатории,
Керчи, Еникале, Кишинева, Измаила и других городов, где компактно
проживали греки), получается, что “греческий вклад” 150–209 тыс. руб.
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составил не менее 2–2,3 %. Это достаточно большая цифра с учетом
того, что в начале XIX в. греки составляли всего 0,04 % (сотые доли
процента!) от 7,5 миллиона человек, населявших в период войны
1812 г. Малороссию и южные провинции Российской империи,
ныне вошедшие в состав Украины. Так, греческое население Крыма
в ту пору насчитывало, по некоторым данным, 16500 человек, а в
Мариуполе, занимавшем первое место по численности населения
среди греческих общин Российской империи, в 1816 году проживало
11,5 тысяч греков41.
Как известно, греки, поселенные в Мариуполе, были освобождены
от рекрутской повинности “на вечные времена” с оговоркой, “разве
кто сам в службу пожелает”42. Однако они не остались безучастными к
призывам властей о сборе народного ополчения. Записывались в ратники
греки Одессы и Таврической губернии, прося дозволения “служить в
армии охотниками”. Например, “турецкоподанный грек” Яни Бабашиха
подал Ришелье 10 августа просьбу, в “которой умолял герцога принять
в военную службу его и 50 других греков-охотников” и отправить их
сражаться за свой счет против французов. Другие греки – хозяева и
шкипера купеческих кораблей – просили “патентов на крейсерство,
чтобы вредить французской торговле”. Манифест от 18 июля 1812 г.
прервал все эти приготовления и ополченцы, собиравшиеся на сборных
пунктах в уездных городах, были распущены по домам43. Судьба войны
решалась между Вислой, Неманом и Западным Бугом, за много тысяч
верст от Новороссии и Тавриды, ставших надежной тыловой базой для
русской армии.
Борьба с нашествием Наполеона получила всестороннюю поддержку
в Российской империи, объединив все сословия и нации. “Греки вместе
с другими народами встали на защиту России, когда в нее вторглись
наполеоновские полчища”, – отмечал академик Г.Л.Арш44. Выходцы
из Греции приняли участие в Отечественной войне и Заграничных
походах в качестве солдат и офицеров русской армии, воспринимая
это как свой долг перед единоверными собратьями. Греки так же, как
русские, украинцы и татары не жалели своих кровных средств, снабжая
армию и ополчение. Таким образом, закладывались предпосылки для
новой социальной структуры российского общества, основанной на
подлинном, а не казенном чувстве гражданственности и патриотизме.
В 1912–13 гг., когда по всей России с размахом отмечалась сто
летняя годовщина победы над Наполеоном, крымский историк, дей
ствительный член Таврической учёной архивной комиссии (ИТУАК)45
Н. С. Беляев написал пророческие слова: “Пройдут века, сменится
ряд поколений, поблекнут, изгладятся от времени и забвения другие
факты и события, но Отечественная война будет бессменно гореть
ярким, ровным светом на страницах всемирной истории”46.
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Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна:
Спогади учасників
До 80-річчя Дніпровської ГЕС уперше публікуються спогади та листи
учасників будівництва Дніпровської гідроелектростанції.
Ключові слова: Дніпровська ГЕС; будівництво; листи; спогади; о. Хортиця.

10 жовтня 1932 р. у м. Запоріжжі відбулася визначна історична подія – пуск Дніпровської гідроелектростанції ім. В. І. Леніна. Вже 80 років вона забезпечує електроенергією наші заводи і фабрики, лікарні і
школи, міста і села, використовуючи потужну енергію найбільшої водної артерії України – р. Дніпра.
Ще на початку 1920-х років у радянського керівництва виникла
ідея створення на Запоріжжі гігантського промислового центру та Дніпровської ГЕС, яка мала б забезпечити електроенергією не тільки цей
великий індустріальний комплекс, але й десятки інших заводів, міст та
селищ країни.
Проект інженера, професора І. Г. Александрова, за яким було розпочато будівництво електростанції, був 25-м. Керівником будівництва
Дніпрогесу було призначено О. В. Вінтера; архітектором, який проектував Дніпрогес та прилегле до нього соцмісто – В. О. Весніна, головним
консультантом проекту від американської сторони був Хью Купер. Вже
навесні 1927 року було розпочато підготовчі роботи на будівництві
Дніпрогесу. Цього ж року відкрилася редакція Дніпробуду, завданням
якої було широке висвітлення етапів та темпів будівництва. А 28 липня
вийшов друком перший номер газети “Дніпробуд”; 8 листопада 1927 р.
було урочисто закладено Дніпровську гідроелектростанцію. Дніпробуд
запрацював на повну потужність.
* Величко Олена Григорівна – начальник відділу інформації та викорис
тання документів Державного архіву Запорізької області.
Козлова Ірина Валентинівна – головний спеціаліст-археограф відділу
інформації та використання документів Державного архіву Запорізької області.
© О. Г. Величко, І. В. Козлова, 2012
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Вже з перших днів до редакції почали надходити листи будівельників різних управлінь та відділів, інженерних робітників Дніпробуду,
відбувалися вечори зустрічей, на яких учасники будівництва ділилися своїми враженнями. Звичайно, не всі одкровення дніпробудівців та
очевидців, які часто були дуже критичними та не зовсім привабливими
для влади, публікувалися.
У листах та спогадах зафіксовано наростання невдоволення і посилення негативних настроїв місцевого населення проти Дніпробуду,
постає трагедія затоплення великого масиву степу та плавнів. Але й
відбилося неймовірне трудове піднесення представників робітничого
класу та інженерно-технічних працівників з різних куточків тодішнього СРСР, які відчували гордість і величезну відповідальність за довірене їм грандіозне, небачене досі будівництво. Тут мало не щодня
ставили трудові рекорди і робили те, що здавалося неможливим. Дніпробуд став результатом трудового подвигу десятків тисяч працівників
від простого грабаря до академіка, став пам’ятником стійкості і сили
людського духу.
Саме ці листи, спогади учасників подій 1927-1932 рр. з фонду
управління Дніпровського державного будівництва “Дніпробуд” (з
1929 р. – об’єднаного державного Дніпровського будівництва “Дніпробуд”), стали основою цієї роботи. Документи публікуються вперше.

№1

Зі спогадів Великих С. В. про роботу на Дніпробуді
14 липня 1933 р.
Запорожский окружной партийный комитет 27 марта 1927 года командировал меня на работу Днепростроя, где я поступил на должность заведующего
хозяйством, а хозяйства почти не было. Заместитель главного инженера тов.
Ротерт принял меня и дал задание приготовить жилищную площадь для размещения прибывающих рабочих, инженеров и техников путем покупки домов
у граждан поселка Кичкас. В течение нескольких дней мне не удалось купить
или нанять ни одной квартиры, а прибытие людей уже началось. Я вынужден
был доложить инженеру Ротерту о том, что граждане и разговаривать не желают о продаже усадеб, тогда Ротерт предложил мне обратиться к местным
и окружным организациям с категорическим требованием об освобождении
поселка Кичкаса с переселением граждан на уже отведенные участки земли.
По моему требованию было созвано общее собрание граждан Кичкаса, на которое прибыли старые и малые с настроением не отдавать своего родного
Кичкаса. На этом собрании я рассказал, что на Днепрострой прибудут тысячи рабочих, инженеров и техников, которых нужно будет разместить и кроме того, я указал, что через 2–3 года Кичкас будет под водой, что во время
работ будут большие взрывы скал, что небезопасно для жизни и призывал
граждан поступать на работу строить Днепрострой. Во время моей этой речи
меня несколько раз прерывали, кто вопросами, а кто просто руганью, кто по-
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Керівник будівництва Дніпрогесу О. Вінтер серед учасників мітингу
на Дніпробуді, 1928 р.
русски, а кто по-немецки, в общем открылись хаосные прения, а женщины и
дети усиливали своим визгом панику, но так или иначе при поддержке актива
было решено дома продавать и просить Днепрострой отпускать им на новую
постройку материал. На этом собрание было закончено, и когда я выходил с
собрания, то в некоторой части граждан было большое недовольство, в особенности со стороны женщин… В общем начались споры, торги, вои, плачи,
но все же постепенно начали дома продавать и прибывающих работников с
трудом пришлось размещать. Кроме того, нужны были помещения под склады, конторы и культурные учреждении, в общем хозяйство росло не по дням,
а по часам и строительство двигалось гигантскими шагами.
На строительство со всего СССР стекались люди культурные, малокультурные и почти совсем не культурные и у каждого свои духовные потребности, и для того, чтобы охватить культурной жизнью прибывшую массу был
организован клуб, председателем правления которого я волей рабочей массы
был избран, таким образом, не оставляя свою основную работу завхоза, работал и на культурном фронте. Создавались любительские кружки всех видов
культуры, и возникла потребность в постройке летнего театра на 2500 мест,
и был оборудован зимний театр из бывшего склада на 1500 мест. Между прочим, как первый так и второй театры, как выяснилось впоследствии, построены в полосе затопления, а затрата была вложена на летний театр 40000 рублей
и на зимний – 25000 рублей.
…И действительно эти оба театра после 3-х лет своего существования
были разобраны, и теперь там строит свою культурную жизнь водная живность. Таким образом, развернулась культурная работа, в которую была втяну-
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та вся рабочая и техническая масса, следовательно с разворотом культработы
легче было строить Днепрострой и легче было выковывать кадры, и действительно Днепрострой явился самым большим универсальным университетом.
На строительство примерно с 15 апреля стали прибывать грузы со всех
концов СССР и из-за границы, которые нужно было оформлять приемкой и
размещать по складам. Партией и администрацией строительства с 1-го мая
1927 года я был назначен инспектором по приемке материалов и организации
складского хозяйства, которое нужно было еще оградить от хищения и пожарной опасности. В этой области были даже курьезы своего рода, так, например, прибудет какое-то оборудование, инструмент или материалы, что они
впервые в СССР на Днепрострое появились и на которых еще нет документов,
и вот собираемся и думаем какое дать ему или ей имя… Как это наименовать? И иногда и инженеры руками разводили… Пришлось один раз принять
буксирный пароход “Переяслав” и рефулер, которые я видел только издали…
и на этом же пароходе с прицепленным рефулером прибыла с Запорожской
пристани в Кичкас публика, которая вышла смотреть, как на редкое зрелище,
т.е. в Кичкасе никогда не было таких больших пароходов и землечерпалок.
Дальше я начал принимать экскаваторы, думпкары, краны, компрессоры, перфораторы и т.д. и т.п…. паровозы и вагоны прибывали из Америки,
Австрии и Англии и совсем другой конструкции, но рабочие и ИТР наши
русские не глупей иностранцев, быстро осваивали и работали лучше чем иностранцы…
В феврале 1928 года … я был назначен заведущим тяговым железнодорожным хозяйством (паровозы, вагоны, думпкары, платформы, вагонетки),
которые прибывали на колесах и в разобранном виде и нужно было видеть,
как тяговики быстро собирали и садились и быстро выезжали на работу, но
ввиду недостаточного опыта и тяжелого путейского условия паровозы с вагонами или думпкарами в буквальном смысле слова перекидались кверху колесами или наталкивались друг на друга в особенности в ночное время, а однажды паровоз шлепнулся прямо в Днепр и не без того, что кого превратило
в лепешку или оторвало часть человека и все это не смущало, не страшило,
падали – подымали, били – лечили, убивало – хоронили, все это еще больше
закаляло, и колесо строительства все больше и сильнее крутилось. В общем
настоящий фронт борьбы за построение мирового гиганта…
В 1930 году меня мобилизовали на железнодорожный транспорт, где я
проработал ровно год … и был опять возвращен на Днепрострой и был назначен на узкое в то время место по снабжению строительства топливом…
В 1932 году партия и администрация нашла нужным перебросить меня на
работу в качестве зам[естителя] начальника работ электро-западного кольца, в
задачу которого входит внедрение энергии ДГЭС городами Днепропетровска,
Каменское и заводам Петровского, Дзержинского, К.Либкнехта, Коминтерна
и др.
… Да здравствуют дальнейшие победы!
Державний архів Запорізької області, ф. р-995, оп. 28, спр. 38, арк. 26, 27.
Копія. Машинопис.
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№2
Зі спогадів Базилевського І.
про роботу на мостовому переході Дніпробуду
не раніше 1 листопада 1933 р.
Записки и воспоминания о ходе работ на Мостовом переходе Днепростроя за время с 1-го сентября 1927 г. по 1930 г. включительно.
Работал на Днепровском строительстве в отделе мостового перехода с
1-го сентября 1927 года по 1 ноября 1933 года.
Руководящий орган постройки мостов через Новый и Старый Днепр, а
также жилых и служебных сооружений: Заорский, Константинов, Вальц …
Прораб Нового Днепра Лаш Ф.Л. и помощник Гаврилов А.С., нач[альник]
мехмастерских инженер Погаршевский, изыскательной партией ведал
инж[енер] Костаж И.И. и техник Хохлов, которые вели изыскательные работы от Старого Днепра правого берега и до Канцеровки, изыскательная партия жила в селе Бабурка, пока и закончила свои работы, условия рабочих в
смысле жилищного вопроса были очень плохие, жили на чердаках и в сараях
с. Вознесенки, питались очень прекрасно. Настает осень, жилищ для рабочих
нет, только начали строить на о. Хортица и левом берегу бараки, тов. Константинов начал будировать перед главным инженером Днепростроя, чтобы
заарендовать дома о. Хортица в Горкомхозе, так и сделал на 5 лет 20 домов
по 50 коп[еек] квадр[атная] саж[ень] и 5 коп[еек] служ[ащим], на о. Хортица
2 барака и на левом берегу 4 были готовы в 1927 г…. дома о. Хортица были
заселены большинством инженерно-техническим персоналом и процентов
двадцать – рабочими. Рабочие столовались артелями, готовили для себя пищу
в столовых, сделанных Мостовым переходом, пища была очень питательная и
в насытном количестве, для того, чтобы перевести на общественное питание
рабочих, то это было бы слишком трудно, неоднократно приезжали представители от Нарпита с левого берега, привозили термоса с обедами и для того,
чтобы заинтересовать рабочих, но это было в 1929 году осенью.
С 1927 года работы велись подготовительные и постройка жилых бараков, служебных помещений, ремонт арендованных домов, работы по линии
жел[езной] дор[оги], заготовка бута и т.д. … Работы начали все больше и
больше развиваться на различных участках начиная от Шлюзовой и кончая
Канцеровкой, так что рабочие опять остались без жилища, постройка все время велась бараков, но все же не хватало, приходилось арендовать в с. Вознесенка, Бабурка, Н.-Слободка и с. Новое Запорожье, в общем арендованных
домов было до 50 шт[ук].
…Работники мостового перехода и особенно живущие на о. Хортица
будут помнить один катастрофический случай в 1930 г., когда было наводнение, распоряжение Константинова учредить дежурства ночное и дневное,
инженерно-технический персонал переброшен, грабари с рабочими работать
день и ночь, но все же от сильной большой воды не спасли… в двух местах
прорвало, и жилые дома острова в течение пяти минут были затоплены. Начали циркулировать спасательные лодки, я лично также был затоплен в доме
№ 8, приходилось лодкой ехать из дома, о стройке мостов уже было сказано,
повторять не буду, пережито очень много трудностей, но зато и построено
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Фото Вячеслава Тарасенка.

много. В 1927 г. я поступил на мостовой переход старшим рабочим, но потом
через несколько дней был переведен в техотдел…
Работаю на Днепровском строительстве 7-й год, из коих работа один год
на заводе Коксохимкомбината.
Там само, ф. р-995, оп. 28, спр. 48, арк. 18, 19. Копія. Машинопис.

№3
З бесіди Деревянки, Веселова, Табурянського Г. М.,
Коптюха про спогади про роботу на шлюзі
не раніше 1933 р.
Веселов.
Первое бурение началось 1927 ручная съемка валунов.
Деревянко.
Работали не считаясь со временем. Например, был случай, когда прибежал тов. Говоров ночью подняв всю бригаду делать подбурку во 2-й гол[ове],
в то время шел ужасный дождь, пришлось три часа проработать под дождем,
а утром вновь пошли на работу ибо наша работа тесно связана с работой подрывников.
1930 г. была закончена работа первой головы, после чего перешли во
2-ю голову. Я в то время был бригадиром, работала также бригада Зайцева и
Шмальца, Лысенко. Моя бригада соревновалась с бригадой Лысенко. Норма
выработки 12,5 – вырабатывали по 18-20 пог[онных] метра. В частности 30
метров вырабатывал Деревянко, Веселов, Хрипко Иван и Федор, Коряга, в неудобных мокрых местах и на твердом грунте, особенно тяжелая работа была в
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мае месяце в левой туннели, где было совершенно темно. Прораб Милистинов
почти безвыходно следил за работой. Летом 1930 г. пришел осматривать работы пом[ощник] прораба Цехмистренко и инженер Купер. Подойдя к моей
бригаде он обратился к десятнику с вопросом: Кто это работает? (там работал
китаец Суй Вася). Десятник сообщил его фамилию Куперу, который обратился к китайцу со словами: Вася, сильней нажимай молоток…
После окончания левой туннели моя бригада была переброшена на цементацию, где подготавливали почву для кладки бетона.
Там само, ф. р-995, оп. 28, спр. 38, арк. 16. Копія. Машинопис.
К 80-летию Днепровской ГЭС впервые публикуются созданные воспоминания и письма участников строительства Днепровской гидроэлектростанции.
Ключевые слова: Днепровская ГЭС; строительство; письма; воспоминания; о. Хортица.
For the first time there are published the memoirs and letters of the participants
of the construction process of the Dniper Hidro-Elecrtic Station.
Keywords: the Dniper Hidro-Elecrtic Station; the construction; the letters; the
memoirs; the Khortytsya island.
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УДК [930.253+94](477)"1812"

Г. В. Путова*

Записка М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение
военных действий Первой армии в 1812 году”
у фондах ЦДІАК України
Документальний огляд списків записки М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение военных действий І-й Армии в 1812 году”, що зберігаються у фондах
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.
Ключові слова: М. Б. Барклай-де-Толлі; Наполеон І; Перша західна армія; фонд; Франко-російська війна 1812 р.

У 2011 р. минуло 240 років
від дня народження видатного
полководця Михайла Богдановича Барклая-де-Толлі. Нинішній,
2012 рік, є роком 200-річчя початку Франко-російської війни
1812 р. Ці дві дати, які стоять
поруч у довгій вервечці ювілеїв
олександрівської епохи та періоду наполеонівських війн, спонукають знов і знов звертатися
до джерел, відкривати нове бачення подій того періоду. Обсяг
документальної спадщини, що
має відношення до війни 1812 р.,
є настільки великим, що донині залишає дослідникам багатий
М. Б. Барклай-де-Толлі.
простір
для нових відкриттів.
Портрет роботи Ф. Вендраміні. 1813 г.
Найбільш цінними серед цих
документів є ті, що виникли в процесі подій або безпосередньо після
них, – щоденники учасників війни, листування, службова документація
тощо. Усі ці джерела, незважаючи на суб’єктивність відображення описуваних у них подій, все ж таки, мають надзвичайну цінність. Саме до
цієї категорії належить записка М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение
военных действий Первой армии в 1812 году”. Записка є докладним

* Путова Ганна Вадимівна – начальник відділу довідкового апарату та
обліку документів Центрального державного історичного архіву України,
м. Київ.
© Г. В. Путова, 2012
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Записка М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение военных действий І Армии”.
Список. 20-ті рр. ХІХ ст.
ЦДІАК України, ф. 192, оп. 1, спр. 160, арк. 1.
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відображенням першого етапу війни 1812 р., вторгнення наполеонівських військ у межі Російської імперії та дії Першої західної армії у
перші дні війни, а також поясненням причин тих чи інших дій автора
в описаних умовах.
Постать Михайла Богдановича Барклая-де-Толлі є однією з найдраматичніших у військовій історії ХІХ ст. Це пов’язано з негативною
оцінкою сучасниками його діяльності на посаді командувача Першою
західною армією. Вступивши в межі Російської імперії, Наполеон спрямував проти роз’єднаних сил супротивника війська, що перевищували їх за кількістю. Так, проти Першої західної армії, яку очолював
М. Б. Барклай-де-Толлі, що складалася з 12 дивізій, було спрямовано
близько 17 дивізій французької армії; проти Другої західної армії, очолюваної П. І. Багратіоном, яка мала у своєму складі 6 дивізій, Наполеон
виставив 11.1 За таких умов найбільш правильним для російської армії
було почати організований відступ. “Правда, что с таким предположением должно было пожертвовать некоторыми нашими провинциями,
но из двух неизбежных зол надлежало избрать легчайшее, потерять на
время часть, нежели навсегда целое”, – писав Барклай-де-Толлі2. Саме
цей відступ викликав обурення як у найближчому оточенні імператора,
так і у широких колах дворянства. Проте він дав можливість зберегти
військові сили і на початку серпня 1812 р. з’єднатися під Смоленськом
з Другою західною армією3. Проте і донині історики не завжди дають
належну оцінку діям Михайла Богдановича на першому етапі війни.
“Изображение военных действий Первой армии в 1812 году”, написане М. Б. Барклаєм-де-Толлі невдовзі після відставки з посади командувача Першою західною армією, є не лише докладним описанням
подій, що мали місце у перші місяці після вторгнення Наполеона у
межі Російської імперії. Це також свого роду виправдання, логічне та
послідовне обґрунтування своїх дій, їхнє пояснення та описання причин, за якими, на думку автора, вони були єдино правильними.
Записку М. Б. Барклая-де-Толлі було опубліковано щонайменше два
рази. Вперше – у виданні “Чтения в Императорском обществе истории
древностей российских при Московском университете. 1858 р.”4 Найбільш відомою публікацією записки “Изображение военных действий
Первой армии в 1812 году” є ювілейне видання, здійснене М. Гаст
фрейндом до 100-ліття початку війни 1812 р5. У передмові Гастфрейнд
зазначив: “Что касается до “истории” самой рукописи, то вот, что
я о ней знаю. Рукопись эта, в числе других бумаг, досталась мне по
наследству от моего отца (доктора Андрея Андреевича Гастфрейнд,
род. В 1811 г., +1 ноября 1891 г.). Имея обширный круг знакомых и
огромную медицинскую практику в 40-х и 50-х годах прошлого столетия, мой отец мог получить эту рукопись или от своего знакомого,
или от пациента. В 60-х годах ХІХ века я отлично помню, что эта
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рукопись была уже у моего отца, так как он мне ее показывал”6. Ймовірно, йдеться про один із численних списків з документа.
Перші дні після вторгнення французької армії на територію Російської імперії були настільки болючими, а видима відсутність рішучих
дій з боку командувача Першою західною армією і гостре нерозуміння
його стратегічних планів давали такий сильний резонанс, що не викликає здивування величезна кількість списків з його пояснювальної
записки царю, що збереглися донині. Різні особи намагалися проаналізувати дії російських військових на першому етапі війни, зрозуміти
причини тих чи інших подій того періоду.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі –
ЦДІАК України) має у своїх фондах три списки з “Изображения действий Первой армии в 1812 году”. Один з них зберігається у фонді 192,
Платон, митрополит Київський і Галицький7. Видатний церковний та
громадський діяч митрополит Платон (Городецький) мав широку сферу впливу, контактів та зацікавлень. Тому не викликає здивування і поява у його особовому фонді даного рукопису. В опису справу датовано
таким чином: “Не раніше 20-х років ХІХ ст.” насправді таке датування
прийнятне лише в разі, якщо йдеться про визначення часу створення
копії. Оригінал було написано через 2 місяці після складання автором
обов’язків головнокомандувача8. Цей список є найбільш збереженим з
усіх, представлених у зібранні ЦДІАК України. Частково це пояснюється високою якістю паперу, на якому зроблено копію, а також нечастим використанням документа.
Інший список записки зберігається у фонді 533, Київський військовий губернатор9. Судячи з водяних знаків на папері, цю копію було
створено не раніше 1820 р. Оскільки даний документ знаходиться у
фонді, популярному серед дослідників, документ часто використовувався, частково втратив свій первісний вигляд і реставрувався.
Третій, найбільш цікавий, список зберігається у фонді 228, Колекція рукописів з історії, літератури і мистецтва10 і має назву “Изображение военных действий I-й Армии 1812-го года, изложенные
главнокомандующим оною армиею генералом Барклаем-де-Толли с возражением на оное от достоверного и близкого в сей войне соучастника”. Як випливає з назви, зазначений список вирізняється тим, що в
ньому поруч із текстом автора записки містяться зауваження копіїста,
причому зауваження за обсягом набагато перевищують основний текст.
Судячи з окремих натяків у коментарях, можна припустити, що текст
було скопійовано до 1818 р. І хоча вживання автором коментарів щодо
Барклая-де-Толлі нині можна сприйняти, як риторичний троп, однак
особливості паперу та чорнила вказують на те, що список створено у
першій третині ХІХ ст., тобто цілком припустимо, що він виник ще за
життя генерала. Копіїст аналізує не лише дії російської армії на почат-
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“Записка, поданная государю Александру генералом Барклай-де-Толли по отводе
его из армии после отдачи Москвы французам”. Список. Не раніше 1820 р.
ЦДІАК України, ф. 533, оп. 1, спр. 1551, арк. 1.
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“Изображение военных действий І-й Армии в 1812 году, изложенные
главнокомандующим оною армиею генералом Барклаем-де-Толли с возражением
на оное от достоверного и близкого в сей войне соучастника”. Список.
Не пізніше 1818 р.
ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 59, арк. 1–2.
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ку війни, але й робить докладні своєрідні філософські висновки щодо
її результатів та патетично оспівує свою вітчизну:
“Сие краткое изображение военных действий представляется на
суждение благоразумных и искусных военных людей хорошо или худо
оные производились. Неприятель погиб больше собственно от себя, через недеятельность свою и худое распоряжение, а не предупреждением генерала Барклая-де-Толли во всех его замыслах и быстрых движениях в сердце России. Москва потеряна не случайно, но доведением дел
в такие обстоятельства, по каким должно было сему совершиться.
Если бы исправление сего и не вышло из власти Барклая-де-Толли, то
чем бы он это поправил? На чем он основывал, что Москве несомненно
следовало сделаться могилою Наполеона? Не имев сначала на то ни
самомалейших причин и видов. И наконец, для чего и каким образом
он не выпустил бы Наполеона из Московской дороги? Все сие только
сам генерал Барклай-де-Толли может объяснить. А в заключение сего
сказать, что достопамятная отечественная война 1812 года есть
знамение великой Божией благодати к России, которую милосердие
Всевышнего избрало орудием спасения страждущего человечества.
Ею явил Он чудеса всемогущества, благости и правды. Ею союз целой
Европы против России в шестьсот тысяч человек двадцати языков,
сокрушен и сделался орудием для наказания Франции…”11.
На нашу думку, цитований документ є унікальною пам’яткою суспільної думки початку ХІХ ст. і заслуговує на публікацію окремим виданням, що і буде невдовзі здійснено архівом.
На жаль, сама записка Барклая-де-Толлі нечасто використовувалася у джерелознавстві, зокрема при виданні ювілейних збірників документів. Так, у збірнику “Отечественная война 1812 г.”, виданому під
редакцією Є. В. Тарле, цей документ відсутній12. Так само – навіть
фрагментарно – не внесено його і до збірника документів “Український
народ у Вітчизняній війні 1812 року”13. Можливо, певним чином це
було пов’язано зі стереотипами, що панували впродовж минулого сторіччя у вітчизняній історичній науці стосовно М. Б. Барклая-де-Толлі.
Нині маємо можливість заповнити цю прогалину, вивчаючи документальні джерела, що зберігаються у Національному архівному фонді.
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Передумови створення та період становлення
Товариства американських архівістів
Висвітлено етапи формування архівної професії у США через дослідження різних форм професійних організацій істориків-архівістів упродовж першої
половини ХХ ст.: історичних товариств (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.),
конференцій архівістів (1909–1935), Товариства американських архівістів.
Розглянуто процес заснування, мету, основні напрями діяльності Товариства
американських архівістів у період його становлення як лідера архівної професії (1936–1946). Особливу увагу приділено аналізу змісту питань, винесених
на розгляд конференцій архівістів та щорічних зустрічей Товариства американських архівістів, прийнятим рішенням, які суттєво вплинули на розвиток
архівної галузі США, професійне самоствердження архівістів.
Ключові слова: історичні товариства США; конференції архівістів США;
Товариство американських архівістів; професійні організації архівістів.

У Сполучених Штатах Америки, як і в багатьох країнах світу, професійні об’єднання архівістів відіграють важливу роль у формуванні
державної політики у сфері архівної справи, розвитку архівної галузі,
науки, освіти, комунікаціях архівістів. Ця стаття висвітлює передумови
створення, мету, основні напрями діяльності професійних організацій
американських архівістів у першій половині ХХ ст., які можна вважати періодом зародження і становлення архівної професії у Сполучених
Штатах Америки. Окремі положення даної теми розглядались у реферативних публікаціях співробітника СІФ ОЦНТІ ВНДІДАС В. М. Гармаш1 та української дослідниці О. Волкотруб2, а також у монографії
доктора історичних наук І. Б. Матяш3.

Товариства хранителів історії
Витоки об’єднання хранителів історії у США беруть свій початок у ХІХ ст. із заснування історичних товариств штатів, які взяли на
себе відповідальність за зберігання документального надбання амери* Левченко Лариса Леонідівна – кандидат історичних наук, директор
Державного архіву Миколаївської області.
© Л. Л. Левченко, 2012
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канського народу і створення перших архівних установ4. Перші історичні товариства з’явились у штатах Массачусетс (1792), Род-Айленд
(1822), Пенсильванія (1824), Вісконсін (1836), Міннесота (1849), Теннессі (1849), Флорида (1856), Монтана (1865), Канзас (1875), Небраска
(1878), Айдахо (1881), Огайо (1885), Північна Дакота (1889), їх утворення продовжувалось й упродовж ХХ ст.
Повсюдне виникнення історичних товариств вилилось 1884 року
у заснування Американської історичної асоціації (American Historical
Association, AHA), першим президентом якої став відомий американський історик Ендрю Діксон Уайт, а секретарем – професор історії
університету Джона Хопкінса Герберт Бакстер Адамс5. Структурними
складовими Асоціації у різні періоди були Комітет з будівництва Національного архіву (1908), Комісія з публікації історичних манускриптів
(1895), Комісія публічних архівів (1899). Наприкінці ХІХ ст. – у першій
чверті ХХ ст. члени Асоціації сфокусували свою діяльність на організації архівних установ федерального та регіонального рівнів, забезпеченості збереженості архівних документів урядових органів та видатних
осіб, публікації історичних джерел.
Важливе значення діяльності історичних товариств штатів, Американської історичної асоціації і особливо Комісії публічних архівів
полягало не тільки у заснуванні цілої низки архівних інституцій на теренах штатів, а й у тому, що вони дали плеяду видатних істориків – лідерів архівного руху. Серед них провідне місце належить: Дж. Барлоу
Фелту (Массачусетс), Семюелю Пенніпакеру (Пенсильванія), Джеймсу
МакГріді Ремзі (Теннессі), Бенджаміну Шамбауху та Кассіусу Стайлсу (Айова), Франкліну Райлі та Данберу Роуленду (Міссісіпі), Томасу Оуену (Алабама), Олександру Саллі (Південна Кароліна), Роберту
Коннору та Альберту Ньюсому (Північна Кароліна), Віктору Палтсіцу
(Нью Йорк), Уільяму МакДональду (перший голова Комісії публічних
архівів), Джеймсу Робінсону (член Комісії публічних архівів, президент Американської історичної асоціації, 1929), Говарду Колдвеллу
(Небраска), Лестеру Багбі (Техас), Дж. Фр. Джеймсону (фундатор Національного архіву США, президент Американської історичної асоціації,
1907), Уалдо Ліланду (організатор 1-ої конференції архівістів США, 2-й
президент SAA), Солону Бакку (Міннесота) та іншим6. Вони здійснили
свій неоцінений внесок у заснування архівних установ, впровадження
досягнень європейської архівознавчої думки в американську архівну
практику, формування власних методів і підходів у роботі, створення
архівних колекцій, публікацію історичних джерел. Жоден із них не мав
фахової освіти архівіста. Вони набували архівних знань і досвіду самостійно, формували канони архівної професії у США, її принципи і поняття. Найкращі з них відіграли ключову роль у розгортанні широкого
архівного руху не тільки на регіональному, але й на загальнонаціональному рівні.
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Конференції архівістів
1909–1935 рр. в архівній історії США можна розглядати як період “дитинства” професії архівіста, у ході якого важливе значення відіграли конференції архівістів. У. Г. Ліланд організував і провів 1-шу
Конференцію американських архівістів у рамках 25-ї щорічної зустрічі
членів Американської історичної асоціації, що відбувалась 27–31 грудня 1909 р. у Нью-Йорку7.
1950 року особисто У. Г. Ліландом була докладно висвітлена робота 1-ої (1909), 2-ї (1910), 3-ї (1911) та 4-ої (1912) конференцій8. Пізніше
він згадував, що метою конференцій було об’єднання архівістів США
для вирішення спільних проблем та впровадження “archival economy”
(нижче в інтерпретації С. Дж. Бакка буде пояснено зміст поняття) в
американську архівну дійсність9. Матеріали 1-ої конференції оприлюднені у щорічному звіті Американської історичної асоціації за 1909 рік10.
2-а конференція архівістів (Індіанаполіс, 27–30 грудня 1910 р.)
була присвячена: (1) висвітленню роботи 1-го Міжнародного Конгресу архівістів і бібліотекарів у Брюсселі у серпні 1910 р.; (2) заслуховуванню звітів членів американської делегації про роботу на Конгресі
та дослідження ними архівів шести європейських країн (наприклад,
Д. Роуленд вивчав архіви Голландії і Німеччини). До складу делегації
США входили: У. Г. Ліланд, Г. Хант, А. Дж. Ф. Ван Леєр та Д. Роуленд. У виступі Ван Леєра на конференції йшлося про перебіг подій та
розгляд питань, винесених на порядок денний Конгресу. Підсумовуючи корисність Конгресу для американських архівістів, Леєр зазначив
шість пунктів, вартих уваги: (1) удосконалення й уніфікація методів
управління архівами, (2) здійснення заходів щодо зберігання сучасних адміністративних документів, (3) приділення уваги новому типу
архівних установ – архівам економіки, (4) впровадження “принципу
походження” для систематизації архівів, (5) обґрунтування понять “публічні архіви” і “колекції історичних манускриптів”, (6) надання пріоритету історичним курсам перед юридичними у фаховій підготовці
архівістів (с.292). Роуленд говорив про концентрацію архівних документів офіційного походження у європейських країнах і централізацію
управління архівами, вказував на недоліки децентралізованої системи
зберігання архівних документів у США, яка виливалась у розміщення
архівів у незадовільних умовах, неповноту і фрагментарність архівних
комплексів, відсутність систематизації архівних документів і врештірешт зайві витрати часу на здійснення історичних досліджень (с. 296).
Хант наголошував на тому, що європейські архівні проблеми не ідентичні американським, проте не відкидав необхідності вивчення досвіду
архівістів Європи, наполягав на відкритті читальних залів, укладанні
правил користування документами, створенні каталогів, описів, започаткуванні архівної освіти (с. 300–301)11. 2-а конференція мала важливе
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значення для впровадження на американському архівному ґрунті європейських ідей, принципів і методів роботи. Питання, розглянуті на ній,
потім ще довго дискутувались американськими істориками і архівістами усіх генерацій12.
3-я конференція (м. Буффало, грудень 1911 р.) була присвячена
урокам катастроф, спричинених пожежами, що знищили архівні документи в адміністративних центрах штатів Нью-Йорк (м. Олбані) та
Міссурі (м. Джефферсон-Сіті)13.
4-а конференція (м. Бостон, грудень 1912 р.) стала вирішальною
для відокремлення архівних методів роботи від бібліотечних14. Важливою подією конференції була доповідь У. Г. Ліланда про фундаментальні принципи архівів, з якої у США почалося активне застосування
європейських архівних принципів “походження” та “поваги до фонду”
для систематизації архівних документів. В. Х. Палтсіц звітував про виконання плану підготовки архівного підручника “Manual of Archival
Economy for the Use of American Archivist”. Фактично це вже був проект архівного підручника; передбачалось, що він матиме 17 розділів15.
5-а конференція відбулась у м. Колумбія, Південна Кароліна, у
грудні 1913 р. Дж. Фр. Джеймсон виступив із доповіддю про переваги
і недоліки централізації місцевих архівів, а В. Х. Палтсіц – про статус
національних архівів16. У рамках 31-ї щорічної зустрічі Американської
історичної асоціації, яка традиційно відбувалась у грудні, 1915 року
відбувся Пан-американський науковий Конгрес. На ньому розглядались питання цінності архівів і умови їх зберігання17. 7-а конференція
працювала у Цинцинатті, Огайо, 27 грудня 1916 р. У колі уваги були
проблеми розміщення архівних установ (О. Поллін), централізації місцевих архівів в умовах Середнього Заходу (Т. К. Піз), ремонту та реставрації архівних документів (У. Бервік)18.
Конференція 1917 року (Філадельфія, 27–29 грудня) була 8-ою і
останньою, що відбувалася за вже напрацьованою традиційною формою за участю осіб, частина яких не була безпосередньо залучена до
архівної роботи (загальна кількість учасників конференції – лише 50
осіб). Значущість 8-ї конференції визначається промовою У. Г. Ліланда “The Archives of the War”, в якій вчений звернув увагу на цінність
документів періоду війни як федеральних урядових органів (цивільних
і військових), так і різних національних громадських і патріотичних
організацій. Йшлося про документи Військового департаменту, Американських експедиційних сил, Департаменту казначейства, Бюро спеціальних розслідувань, Департаменту праці, Державного департаменту та інші. Їх проблема полягала у величезних обсягах, накопичених
упродовж понад 120 років. Крім того, більшість відомств і організацій
мали свої органи або представництва у штатах, тож очікувалось, що
кількість документів, створюваних у період війни, перевищить їх обсяг
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за попереднє століття. У цьому контексті, зазначав У. Г. Ліланд, назріла об’єктивна необхідність у спорудженні архівного будинку і відборі
цінних історичних документів на постійне зберігання (тобто організації
експертизи цінності). Наступною проблемою була належна організація
мережі військово-історичних комісій у штатах для сприяння збиранню і зберіганню документів неофіційного походження, які б ілюстрували події війни і життя населення у цей період. Воєнній проблематиці відповідала й доповідь Еверетта С. Брауна “Archives of the food
administration as historical sources” (Архіви Адміністрації по харчових
продуктах як історичне джерело)19. Одже, вже на перших конференціях
розглядались найважливіші для формування архівної галузі та зберігання архівних документів питання.
Канадський дослідник Вільям Ф. Бердселл у своїй статті “По обидва боки столу: архівісти та історики, 1909–1935” вказує, що протягом
Першої світової війни зародився, а після її завершення поглибився конфлікт між Американською історичною асоціацією і архівістами. Причинами конфлікту були: скорочення фінансування архівних програм,
зменшення підтримки істориками Комісії публічних архівів та неуважне ставлення до проблем архівів. Така ситуація, як вважає В. Бердселл,
виникла на тлі переорієнтації американських істориків з досліджень у
галузі вітчизняної історії на інші напрями. Проте із дослідження Бердселла (вчений аналізував листування Ліланда і Палтсіца) випливає, що
причина полягала не тільки в цьому.
Отже, коли ще 1912 року В. Палтсіц подав проект свого підручника, Американська історична асоціація, вказавши на зависоку вартість
його публікації, відмовила йому у фінансуванні. Палтсіц вимушений
був презентувати менш амбіційний проект, але кошти так і не виділили, тому вчений погрожував своєю відставкою з поста голови Комісії
публічних архівів. У той час, коли Ліланд намагався переконати Палтсіца у підтримці Ради Американської історичної асоціації, вона асигнувала на архівні програми тільки 50 доларів, тим самим поклавши край
будь-яким проектам архівістів. Зі вступом США у Першу світову війну (6 квітня 1917 р.) бюджет Американської історичної асоціації, що
формувався на базі членських внесків, зменшився, у результаті вона
була вимушена скоротити фінансування своїм комітетам і комісіям, у
тому числі й призупинити діяльність Комісії публічних архівів. Ліланд
вірив, що Асоціація не закриває Комісію, “а просто просить працювати без грошей”, але це не переконало Палтсіца. В.Бердселл вказує, що
якою б не була інтерпретація цих подій, результат був очевидний –
Комісія була приречена зупинити роботу. Разом з нею після 1917 року
припинилось проведення конференцій архівістів20.
Слід зазначити, що впродовж воєнного періоду діяли інші організації, які сприяли консолідації американської архівної спільноти.
Перша з них, Національна комісія історичних служб (National Board
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for Historical Service), створена 29 квітня 1917 р. (розпалася 30 грудня
1919 р.). Комісія у травні 1917 р. закликала історичні комісії і товариства штатів забезпечити систематичне поповнення колекцій і ефективне зберігання всіх видів документальних та ілюстративних свідоцтв
подій війни. Для виконання цього завдання у штатах були засновані
військово-історичні комісії, а згодом була створена Національна асоціація військово-історичних організацій штатів (National Association of
State War History Organizations, заснована з ініціативи історика Джеймса Саллівана на установчій конференції у вересні 1919 р.; за словами
У. Г. Ліланда існувала 2–3 роки, свої засідання проводила разом з Американською історичною асоціацією, послужила прототипом для створення Американської асоціації історії штатів (American Association for
State and Local History)), мала важливе значення для розвитку кооперації і співробітництва (с. 11). Досвід роботи архівістів у Першу світову
війну пізніше був проаналізований і узагальнений У. Г. Ліландом21.
Після війни архівісти зустрілися знов у Сент-Луїсі 28 грудня
1921 р., щоб розглянути два важливі питання: про майбутнє Комісії публічних архівів та про сприяння розвиткові історичних архівів штатів22.
До цього часу, як вказує В. Бердселл, частина американських істориків
вважала, що Комісія, завершивши огляд американських архівів, вже виконала свою роль. Основний інтерес істориків полягав у збереженні
історичних матеріалів, а коли фінансування Комісії припинилось і зникли охочі продовжувати огляди архівів, Комісія публічних архівів залишилась поза увагою членів Асоціації23. Хоча ще 1919 р. Рада Асоціації доручила Палтсіцу розробити перспективний план роботи Комісії,
Палтсіц з свого боку запропонував заснувати філії Комісії у кожному
штаті для популяризації архівів серед громадськості. Ліланд розумів,
що у ході війни і за відсутності фінансування реалізація амбіційного
проекту Палтсіца неможлива, тому він рекомендував зосередитись на
чомусь не такому масштабному, але не менш важливому – продовжити підготовку підручника з “archival economy”. Комітет, створений для
видання підручника, складався з двох осіб – Палтсіца і Ліланда (підручник так і не побачив світ). Для Палтсіца призупинення роботи здавалось кінцем Комісії публічних архівів. 1920 року діяльність Комісії
була відновлена (її знов очолив Палтсіц), але це не мало великого значення, оскільки фінансування на проведення масштабних архівних проектів не надходило. Палтсіц і Ліланд поступово самі втратили інтерес
до Комісії. Ліланд поїхав до Парижа досліджувати документи з історії
американської нації в архівах Франції, залишивши пост секретаря Американської історичної асоціації, і “забрався від цього усього”. Палтсіц
намагався врятувати Комісію публічних архівів від “бездіяльності бюрократичної організації”. Секретар Асоціації Дж. С. Бассетт, забувши,
що Палтсіц вже не раз вносив пропозиції, закидав вченому, що якби
той запропонував якусь практичну роботу, можливо, що Рада Асоці-
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ації й дала б фінансування. Тож на конференції архівістів 1921 року
розлючений Палтсіц запропонував зняти відповідальність за архіви з
Американської історичної асоціації і віддати її іншій організації, якщо
Асоціація буде продовжувати нехтувати архівними проблемами. 1922
року Палтсіц на знак протесту залишив Комісію24. Перед цим він підготував фінальний звіт про роботу Комісії публічних архівів за період
від 1899 до 1921 року25. В. Бердселл зазначає, що показником втрати інтересу Ліландом і Палтсіцом був той факт, що вони переклали
організаційні питання конференції 1921 року на С. Дж. Бакка. Той, у
свою чергу, вивчивши програми конференцій архівістів за попередній
період, дійшов висновку, що “архіви не є і не можуть бути об’єктом
широкого інтересу і популярності”, тому конференцію архівістів слід
проводити як зустріч вузького кола осіб, зацікавлених в архівній роботі26. Тож за ланчем у Сент-Луїсі 28 грудня 1921 р. зустрілось лише
25 архівістів, серед яких панувала думка про розмежування інтересів
істориків і архівістів.
На аналогічній зустрічі 1929 року на підтвердження цієї думки
Маргарет Кросс Нортон, завідуюча архівним відділом бібліотеки штату
Іллінойс, прочитала свою доповідь “Архівний департамент як адміністративна частина уряду” (The Archives Department as an Administrative
Unit in Government). М. К. Нортон завжди мала погляд на архіви не
як на документи історичної цінності, а насамперед підкреслювала їх
юридичну (доказову) цінність. У своїй промові вона стверджувала, що
потребу у збереженості архівних документів більше мають офіційні посадові особи в урядових установах, ніж історики. Нортон рекомендувала архівістам забути, що вони історики, і створити для себе нову концепцію своєї професії, головна ціль якої – задоволення інформаційних
потреб урядовців. Промову Нортон аудиторія зустріла без ентузіазму,
і тільки подальша історія американських архівів довела її правоту. Не
зважаючи на пануючі настрої, Комісія публічних архівів залишилась у
складі Американської історичної асоціації і навіть була реорганізована. Її головою деякий час був Чарльз Рамсделл, історик з Техаського
університету. Вчений визнавав, що “знає дуже мало про діяльність архівів” і 1932 року залишив пост голови Комісії. Це пішло на користь
архівам і архівістам, бо на посаду голови було обрано Альберта Рея
Ньюсома з Історичної комісії штату Північна Кароліна27.
19 червня 1934 року зусилля Дж. Фр. Джеймсона увінчались успіхом – заснуванням Національного архіву США, що згодом став провідною архівною інституцією федерального рівня,та Національної комісії
з історичних публікацій (NHPC)28. Це спричинило у середовищі архівістів бажання створити власну незалежну організацію, але вони мали
сумніви щодо практичної реалізації своєї ідеї і джерел існування такої
організації. Консолідації архівістів США сприяла реалізація проектів
Управління громадських робіт (Historical Records Survey (16 листопада

АРХІВНА СПРАВА ЗА кордоном

161

1935 – 1 лютого 1943), Survey of Federal Archives (квітень 1936 – 30
червня 1942)) з укладання описів архівних документів федеральних та
місцевих архівів у роки Великої депресії (30-ті рр. ХХ ст.). Перший
проект очолювали Лютер Х. Еванс, доктор політичних наук, згодом
10-й Бібліотекар США, другий – Філіп М. Хамер, голова Відділу комплектування Національного архіву США. Френк Кук пише, що після цих
важливих подій існування Комісії публічних архівів дійшло свого кінця, бо “більшість архівістів побачила новий тип організації, яка відповідала інтересам професії і впоралася б з масою історичних документів,
виявлених у ході оглядів (йдеться про Survey) та повінню поточних
документів, створюваних урядовими установами у ході економічної
кризи (йдеться про роки Великої депресії)29.
То ж врешті-решт Комісія публічних архівів дійсно виконала поставлене перед нею завдання: провела “ревізію” архівів, з’ясувала їх
кількість, стан, обсяги і зміст документів, що в них зберігались. Головний результат роботи Комісії – створення архівів у цілому ряді штатів. Конференції, як форма роботи, більше не задовольняли потреби
архівістів і архівної галузі в цілому. Потрібна була організація з більш
широкими повноваженнями, зосереджена суто на проблемах архівної
галузі і архівістів. Об’єктивними причинами ліквідації Комісії і припинення конференцій стали: відсутність фінансування (але не через
недостатню увагу істориків чи Американської історичної асоціації, а
через знов-таки об’єктивні причини – Першу світову війну, а потім
економічну кризу, яка охопила США), втрата інтересу головних діючих осіб – У. Г. Ліланда та В. Х. Палтсіца (тут можна говорити про
роль особистості в архівній історії США; історики, хоча й переорієнтувались на інші галузі історичної науки, але вони все рівно прагнули
збереженості вітчизняних історичних документів (сам Бердселл вказує,
що деякі історики працювали з манускриптами і опікувались їх зберіганням; крім того, на той час у США не існувало архівістів за фахом,
всі вони були істориками, юристами, бібліотекарями тощо), а от Ліланд і Палтсіц вичерпали себе у конференціях і Комісії, вони розуміли,
що це не ті форми роботи, які необхідні для архівної справи США, не
той масштаб для великої країни, але нова форма ще визрівала, ще не
настав її час, тож вони обидва пішли з арени на якийсь термін, щоб
сформувати концепцію нової організації). У цей час Дж. Фр. Джеймсон
ні на мить не припиняв боротьбу за створення Національного архіву
США, і його утворення стало для архівної спільноти США приводом
для об’єднання.
У. Г. Ліланд 1950 року написав: “Я думаю, що Ви погодитесь з
моєю пропозицією,… що Конференція була місцем народження і колискою професії архівіста в Америці. Звичайно, професійні архівісти
існували між нами і раніше й виконували неоціненну службу, але визнання їх як приналежних до професії, що тісно пов’язана з [архівами],
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але відрізняється від інших професій, які вимагають освіченості та відповідальності, було досягненням Конференції”30. Він вважав, що у певному духовному сенсі Конференція американських архівістів вже була
товариством американських архівістів.
Історія конференцій американських архівістів може бути предметом самостійного дослідження, яке уможливлюється нині вільним доступом через мережу Інтернет до фактично усіх щорічних звітів Асоціації американських архівістів, чисел “American Historical Review”, що
виходили друком з 1895 року, “Аmerican Archivist” – з 1938 року та
інших видань.

Створення Товариства американських архівістів
Напередодні чергової зустрічі Солон Дж. Бакк від імені Національного архіву написав і розіслав лист своїм колегам із запрошенням до
дискусії про необхідність і можливість утворення архівної організації.
На зустрічі Американської історичної асоціації в готелі “Рід Хаус” міста Чаттануга* (Теннессі) (1935) Теодор К. Блеген, голова Історичного товариства штату Міннесота, запропонував до розгляду дві основні
проблеми, що турбували архівістів США у той час: (1) створення єдиного архівного законодавства і правил роботи архівів, (2) узагальнення
архівної практики і внутрішньої організації роботи архівів. Їх вирішення архівісти вбачали у створенні єдиної координаційної організації архівістів. З метою її утворення був призначений організаційний комітет
у складі А. Р. Ньюсома, С. Дж. Бакка (голова комітету), У. Г. Ліланда, К. У. Гаррісона, Т. К. Блегена, Дж. А. Робертсона, М. К. Нортон,
Р. Б. Хаселдена, О. К. Фліка та Р. Блєр. Попередньо була висунута
ідея про створення архівного інституту, проте поняття “інститут” передбачало членство лише професіоналів вищого рівня, а до архівної
корпорації бажали приєднатись широкі кола архівістів. Комітет прийняв рішення, що членом архівної організації може стати будь-яка особа, що має відповідну кваліфікацію і досвід роботи в архіві. Термін
“архів” був використаний у широкому розумінні і включав не тільки
федеральні і місцеві архіви, а й будь-які приватні і бізнес-архіви та колекції історичних манускриптів. Товариство американських архівістів
(Society of American Archivists, SAA) було створене на організаційній
зустрічі 29 грудня 1936 р. у Провіденсі (Род Айленд), затверджений
його статут та звіт організаційного комітету. Президентом Товариства
* Отель “Рід Хаус”, побудований 1926 року, знаходиться за адресою
827 Broad Street, Chattanooga, TN 37402, США. Саме в ньому й відбувалась
чергова щорічна зустріч Американської історичної асоціації 28 грудня 1935 р.
Міста Каталонія, зазначеного на сторінці 185 у статті О.Волкотруб як місце
проведення засідання, у штаті Теннессі не існує – це помилка, допущена при
перекладі. Чаттануга – четверте за величиною місто у штаті Теннессі.
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був обраний А. Р. Ньюсом, секретарем Ф. К. Брукс. Кількість членів
у перший рік нараховувала 124 архівісти і 4 архівні установи31. Цілі
та завдання організації були визначені у президентському адресі А. Р.
Ньюсома “Цілі Товариства американських архівістів”, виголошеному
на першій зустрічі Товариства у Вашингтоні 18 червня 1937 р. У першій Конституції SAA, написаній С. Дж. Бакком та У. Г. Ліландом32,
було вказано, що Товариство створене з метою “просування принципів
архівної організації і забезпечення співробітництва серед архівістів і
архівних інституцій” (“to promote sound principles of archival economy
and to facilitate cooperation among archivists and archival agencies)33.
За звітом SAA за 2011 р. кількість його членів становила 5999, у
тому числі 5452 індивідуальні члени і 547 інституцій. Загальний бюджет Товариства у 1936 р. складав 1 тисячу доларів, на 2011 р. його
доведено до 2,5 млн. доларів34.
Одним із дискусійних питань створення і діяльності Товариства
американських архівістів є періодизація його історії. Так, Френк Кук
у 30–70-х рр. ХХ ст. в історії Товариства американських архівістів виокремлює три періоди: (1) “Зростання у Депресію та Війну, 1935–1945
рр.”, (2) “Дорослішання, 1946–1957 рр.” та (3) “Професіоналізації
Асоціації, 1958–1974 рр.”. У перший період тривало формування SAA
як професійного об’єднання архівістів, визначались його пріоритетні
завдання, напрями діяльності, налагоджувались стосунки з іншими
організаціями, насамперед, з Американською історичною асоціацією;
з’ясовувалась роль Національного архіву США у справах SAA, політика друкованого органу Товариства – журналу “American archivists”
(Американський архівіст). Це також були надзвичайно важкі часи в історії США – економічної кризи та Другої світової війни, за яких американські архівісти не лишились осторонь нагальних проблем свого
народу та усього людства, а брали найактивнішу участь у боротьбі за
ліквідацію наслідків кризи та перемогу над фашизмом. Другий період
характеризується початком співробітництва SAA з міжнародною архівною спільнотою, формуванням Ради та структуруванням комітетів,
комплексністю, чисельністю і результативністю архівних програм, визнанням ролі SAA як представника архівної професії у США, а також
зростанням напруги між Національним архівом США та архівістами
штатів. Третій період Ф.Кук вважає кризовим: зменшилась зацікавленість міжнародним співробітництвом, росла напруга у керівництві організації, комітетах і комісіях, з кожним днем поглиблювався конфлікт
між проводом SAA та його членами, Національний архів віддалявся
від справ SAA, бюджет організації був недостатнім, виникла загроза
фрагментації організації через зростання впливу регіональних груп і
архівістів. Криза призвела до розуміння необхідності реформування і
демократизації SAA, більш чуйного реагування на потреби її членів,
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що врешті-решт вилилось у створення так званих Комітетів 1970-х років35 і реформування організації.
Зважаючи на те, що праця Ф.Кука написана 1983 року і з того часу
SAA пройшло довгий шлях у більш ніж чверть століття і довело не
тільки свою життєздатність, а й право мати вирішальний голос у формуванні архівної політики у США та на міжнародній арені, встановленні правил, стандартів, методів архівної практики, питаннях архівної
науки й освіти, то, на нашу думку, періодизація історії SAA має чотири
періоди: (1) “становлення Товариства американських архівістів як професійного об’єднання архівістів” (1936–1946 рр.), (2) “помилок і аналізу” (1946–1970 рр.), (3) “реформування” (1970 – початок 1990-х рр.), (4)
“лідерства у професії” (1993 р. – до сьогодення).
Проаналізувавши історію Товариства, ми погоджуємося з Френком
Куком, Філіпом Бруксом, Лестером Каппоном (див. відповідні посилання на їх праці), що період 1936–1946 рр. став вирішальним у становленні SAA як організації, що репрезентує інтереси архівної галузі і
архівістів. Тому саме на ньому ми й зосередили нашу увагу.

Становлення Товариства американських архівістів
як професійного об’єднання архівістів
Історія першого десятиліття SAA проаналізована його першим
секретарем Філіпом К. Бруксом у промові “Перша декада Товариства
американських архівістів” на 10-ій щорічній зустрічі Товариства у Вашингтоні 25 жовтня 1946 р., вже цитованій автором вище (див. посилання). Брукс вказав, що в історії SAA за 1936–1946 рр. виокремлюється два етапи: перші п’ять років – організаційної роботи, другі – воєнних
часів. Він також виділив чотири головних напрями робити Товариства:
“членство”, “зустрічі”, “публікації” і “комітети”36.
Усі члени, 243 особи і 18 інституцій, зараховані до SAA до 1-шої
зустрічі у червні 1937 р. вважались фундаторами Товариства. У цьому
складі переважали історики за фахом (але архівісти за професією). Фаховий характер SAA виявився лише з роками: на 1943 р. 41 % індивідуальних членів працював у архівних установах, 29 % – в історичних
товариствах або агенціях, які зберігали історичні манускрипти, 16 % –
у федеральних установах, 1,5 % – у бізнес-структурах, 10 % – в інших
установах. Працівники архівів розподілялись таким чином: 27 % з них
працювали у Національному архіві США, 16 % – в архівах штатів. Статистичні викладки Брукса страждають арифметичними помилками і наведені нами лише для демонстрації складу SAA у перше десятиліття
його діяльності*. При створенні SAA організаційний комітет вирішив,
* Лестер Каппон у своїй статі “Архівна професія і Товариство американ
ських архівістів” на сторінці 197 наводить інші дані: з 226 членів-засновників
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що його членами можуть ставати лише особи, безпосередньо причетні
до зберігання архівів або історичних манускриптів. Час від часу поставало питання про прийом до Товариства офіційних посадовців органів,
що здійснювали стосовно архівів контрольно-наглядові функції, членів
опікунських рад товариств, осіб, зацікавлених в архівах, але не задіяних в архівній роботі, однак провід Товариства побоювався втратити
професійний контроль над прийняттям рішень. Проте вже 1941 р. було
додатково встановлено ще два класи членства: почесні члени та іноземні. Першим почесним членом став Президент США Ф. Д. Рузвельт,
пізніше – американський історик Віктор Х’юго Палтсіц. Першими іноземними членами були: видатний британський архівіст Хіларі Дженкінсон, старійшина латино-американських архівістів, кубінець Хоакін
Ллаверіас (у прізвищі дві літери “Л”), голова Адміністрації державних
архівів Італії Еміліо Ре37.
Влітку 1937 р. професор Теодор К. Піз розпочав перше фахове видання SAA “Proceedings” (Наукові праці). Єдиний том на 103 сторінки
вийшов обмеженим накладом. Ідея видання журналу “The American
Archivist” належить Пізу (січень 1938 р.). Він запропонував розподілити журнал на чотири рубрики: (1) статті з різних напрямів організації
і діяльності архівів або статті про зміст документальних колекцій архівів; (2) реферати статей із зарубіжних журналів; (3) новини; (4) анотації
книг. Брукс зазначив, що видання “The American Archivist” Товариство
здійснювало протягом усього воєнного періоду, хоча й існували побоювання, що його можуть закрити, але провід SAA і редакція вірили, що
журнал мав статус архівного фахового видання і не торкався політики.
1946 р. редакцію журналу очолила видатний американський архівіст
Маргарет Кросс Нортон. Відразу змінилась політика редакції. Нортон
наполягала на публікації матеріалів більш практичного значення, що
розкривали б методи архівної роботи, але мала місце й архівна теорія38.
На погляд Ф. Брукса як секретаря SAA створення комітетів Товариства у перше десятиліття було безсистемним. Загалом їх можна класифікувати відповідно до різних напрямів діяльності SAA: міжнародні
відносини, сприяння популяризації архівної справи у суспільстві, розвиток співробітництва архівних агенцій на теренах США, обмін публіТовариства 83 особи працювали у Національному архіві США, 19 – були
співробітниками архівів штатів, 56 – зберігачами манускриптів, 20 – істо
риками. Очевидно, що його дані неповні. Каппон також вказує, що до складу
Товариства входило декілька бібліотекарів, але невдовзі частина з них поки
нула SAA, бо не бажала “няньчитися з інфантильним товариством”. За
словами Каппона, жоден із членів не був архівістом за фахом і не мав на той
час можливості отримати спеціальність архівіста в університеті // Cappon J.
Lester. The Archival Profession and the Society of American Archivists // The
American Archivists. – Vol. 15. – July 1952. – № 3. – P. 195–204.
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каціями і копіями документів, становлення термінології, підвищення
кваліфікації архівістів, класифікація (систематизація) і каталогізація
архівних документів, устаткування архівних репозиторіїв, зменшення
документообігу, кінофотофоноархіви, мапи і графічні документи, публікації архівних документів.
Одним із найважливіших комітетів був Комітет Ньюсома з питань
створення єдиного архівного законодавства. Ідея єдиного архівного законодавства була вперше оприлюднена Альбертом Р. Ньюсомом
25 жовтня 1938 р. на другому щорічному засіданні SAA у Спрінфілді,
Іллінойс. Згодом на сторінках “The American Archivist” з’явився проект
закону про модель архівної установи – Департаменту архівів і історії39.
В умовах конституційного, адміністративно-територіального устрою
Сполучених Штатів, їх правової системи впровадження єдиного архівного законодавства виявилося неможливим, проте пропозиції Комітету
були адаптовані у законодавстві різних штатів. Департаменти архівів і
історії на 1940-ві рр. були створені у штатах Алабама, Міссісіпі, Північна Кароліна і Південна Кароліна, Арканзас, Вірджинія, Техас, Теннессі, Джорджія і Луїзіана40. Брукс оцінив діяльність Комітету Ньюсома як найефективнішу серед усіх комітетів: було запропоновано три
проекти законів для архівів штатів, проект з контролю за публічними
документами і проект зі створення департамента архівів і історії41.
Важливе значення також мав Комітет Ліхі. Видатний американський вчений Еммет Ліхі був піонером у галузі управління документацією, членом Гуверівської комісії (1947–1948), одним із ініціаторів
прийнятого 1950 р. Конгресом США федерального Закону “Federal
Records Act”. Ідеї Комітету Ліхі 1940-х рр. були покладені в основу
при підготовці Закону США “Paperwork Reduction Act” (Про скорочення обсягів роботи з документами) (1980). Передбачалось, що завдяки
впровадженню Закону обсяг звітності буде скорочено на 10 %42.
Ф. Брукс спеціально підкреслив важливість роботи Комітету, очолюваного У. Г. Ліландом, діяльність якого була спрямована на забезпечення збереженості архівних документів під час війни та надзвичайних
ситуацій. 1939 р. у своєму президентському адресі “The Archivist in
Times of Emergency” (Архівіст у час небезпеки) Ліланд визначив головні загрози архівам і заходи щодо їх попередження або усунення43. Як
вже зазначалось нами вище, 1942 року вчений узагальнив досвід роботи американських архівістів і істориків стосовно збереження документальної історичної спадщини упродовж Першої світової війни у статті
“Historians and Archivist in the First World War” (Історики і архівісти у
Першу світову війну)44. Загалом у складі SAA було створено чотири
комітети даного напряму: захисту архівів від небезпеки війни (голова
Р. Д. В. Коннор), зберігання архівів у надзвичайних ситуаціях (голова К. Г. Харріс) (згодом були об’єднані в один), історії та організації
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урядових установ у надзвичайних ситуаціях (голова С. Дж. Бакк), збирання і зберігання матеріалів з історії надзвичайних ситуацій (голова
У. Г. Ліланд). У співробітництві з Національним архівом США, Комітетом консервації культурних ресурсів Національної ради з планування
ресурсів комітети SAA підготували бюлетень “The Care of Records in
the National Emergency” (Турбота про документи нації у часи надзвичайних ситуацій) та методичний посібник “Handbook of Federal World
War Agencies and Their Records” (Федеральні установи часів Світової
війни і їх документи)45.
Значну роботу для формування принципів архівної освіти і підвищення кваліфікації архівістів здійснив Комітет з освіти, послідовно очолюваний провідними американськими вченими С. Ф. Бемісом,
Т. К. Пізом и Е. У. Познером. Комітет 1938 року оприлюднив звіт46,
в якому було вказано на специфіку архівної роботи і її відмінності від
бібліотечної практики. В зв’язку із чим Комітет встановив вимоги до
професійної підготовки архівістів, виокремивши два класи архівних
працівників. Рівень освіти перших (керівників і співробітників Національного архіву США, архівів штатів і муніципалітетів) повинен був
відповідати ступеню доктора філософії з американської історії; других – (архівістів штатів, муніципалітетів, округів, архівних підрозділів
державних установ, університетів тощо) ступеню магістра.
Ф. Брукс заявив, що Товариство регулярно скликало щорічні зустрічі, не звертаючи навіть увагу на обмеження, встановлені у воєнні часи Управлінням з контролю за переміщенням. Географія зустрічей SAA представлена сесіями у Вашингтоні, Спрінфілді, Аннаполісі,
Монтгомері, Хартфорді та у воєнні часи – у Річмонді, Прінстоні, Харрісбурзі, Індіанаполісі. Іноді Товариство проводило спільні засідання з
Американською історичною асоціацією, Американською бібліотечною
асоціацією, Американською асоціацією політичних наук та Американською асоціацією історії штатів і округів47.
На щорічних зустрічах до порядку денного вносились найважливіші для американської архівної спільноти питання. Аналіз питань, розглянутих членами SAA на деяких знакових засіданнях, дозволяє найкращим чином висвітлити діяльність Товариства та основні пріоритети
архівної галузі США у 1936–1946 рр. в цілому.
Суттєве значення мало обговорення архівних проблем на зустрічі
у Монтгомері у листопаді 1940 р. К. К. Кріттенден з Історичної комісії Північної Кароліни визначив пріоритети розвитку архівної галузі
США на той час48: (1) централізація управління архівами, що, на його
думку, була б сприятливим чинником для впровадження єдиного архівного законодавства; (2) популяризація архівів і архівної професії через
засоби масової інформації, патріотичні товариства та історичні музеї;
(3) збільшення фінансування архівів, як вважав Кріттенден, напряму
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випливало з їх популярності і усвідомлення суспільством важливості
зберігання документальної історичної спадщини; (4) підтримка архівами і архівістами проектів Управління громадських робіт з укладання
описів архівних документів (йдеться про проекти часів Нового курсу
Президента Ф. Д. Рузвельта, згадувані вище); (5) вирішення проблеми
постійно зростаючих обсягів документації. Кріттенден вказав, що увесь
попередній час архівісти опікувались тільки зберіганням документів і
ніколи не ставили питання про їх знищення, тож формування політики
і розробка законодавства про виділення нецінних документів до знищення були важливими для подальшої долі архівів.
На цій зустрічі Е. У. Познер подав свій звіт про вивчення стану архівної освіти у європейських країнах “European Experiences in Training
Archivists” (Європейський досвід підготовки архівістів)49. Познер доповів, що у Європі (Парижі, Відні, Берліні, Празі, Брюсселі, Гаазі, а також
в Іспанії, Італії і Росії) існували навчальні заклади, спеціально створені
для підготовки архівістів, перші навчальні програми були розроблені
ще у 90-х рр. ХVIII ст. (університет Майнца, Німеччина); призначення на посади в архівах здійснювалось тільки на підставі диплому про
закінчення школи архівістів і здачі фінального іспиту. Вчений пропонував у США запровадити навчання претендентів на посади архівістів
(на зразок того як призначались архівісти у Public Record Office (Національний архів Великобританії)), викладання їм методології і методів історичних досліджень, проведення для них лабораторних занять на базі
архівів. С. Дж. Бакк вступив у дискусію із доповіддю “The Training
of American Archivists” (Навчання американських архівістів), вказав на
відмінності між функціями архівіста і бібліотекаря, обґрунтував поняття “архівна наука”, якою повинні були оволодіти майбутні архівісти,
окреслив коло навчальних предметів, необхідних для фахової підготовки архівіста. У своєму виступі Бакк визначив, що саме входить до
поняття “archival economy” (організація діяльності архівів)50, а саме: (1)
природа і цінність архівів, (2) формування архівів, (3) статус і функції
архівних установ, (4) внутрішня організація, (5) будинки і обладнання,
(6) набір і навчання персоналу, (7) експертиза цінності і відбір архівних
матеріалів, (8) зберігання і реставрація архівних документів, (9) систематизація і описування архівних документів, (10) копіювання архівних
матеріалів, (11) редагування і публікація архівних документів, (12) послуги архівів, у тому числі організація виставок, (13) вирішення проблем спеціальних типів архівів (місцевих, бізнес-структур та церковних), (14) вирішення проблем спеціальних видів архівних документів
(мапи, кінофотофонодокументи). Опанування “archival economy”, на
думку вченого, було основним завдання студентів, які прагнули здобути архівну освіту. Важливість цього засідання підкреслюється ще й
тим, що воно відбулося у несприятливий для архівної галузі момент.
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Усі питання (з яких ми звернули увагу тільки на два: перспективні напрями діяльності галузі і підготовка кваліфікованих архівістів), порушені американськими архівістами, слід розглядати у контексті того, що
на той час США ще фактично не оговтались після Великої депресії, яка
охопила усі галузі економіки і соціальної сфери, і вже знаходились напередодні вступу у Другу світову війну.
У ході війни для архівістів США першочерговим було вирішення
проблеми збирання і зберігання документів воєнного періоду. Цьому
було приділено увагу на 6-й щорічній зустрічі SAA у Річмонді, Вірджинія, у жовтні 1942 р.51 Існувало два рівня цієї проблеми: (1) зберігання офіційних документів (федеральних урядових установ і урядів
штатів), (2) документування життя пересічних громадян у ході Другої
світової війни. Забезпечення зберігання офіційних документів архівісти США планували вирішити шляхом створення системи репозиторіїв:
на регіональному рівні, федерально-регіональному рівні, а також організувати централізоване зберігання у Вашингтоні документів з постійними термінами зберігання. Крім цього, планувалось створити тимчасові центри документації для концентрації документів і здійснення
у межах центрів експертизи цінності, відбору на постійне зберігання,
систематизації, описування документів з постійними термінами та виділення до знищення нецінних документів. Ця пропозиція прозвучала
у виступі Олівера У. Холмса “Planning a Permanent Program for Federal
Records in the States” (Планування програми постійного зберігання федеральних документів у штатах). Його колеги, Уільям Д. МакКейн з
Департаменту архівів і історії штату Міссісіпі та Джессі С. Дуглас з
Військового департаменту мали протилежні погляди. Перший виступив
проти створення системи регіональних репозиторіїв і подальшої концентрації документів у переповнених містах, він захищав ідею створення центрів документації федерально-регіонального рівня, висвітлюючи
переваги і недоліки децентралізації. Другий наполягав на концентрації
документів у Вашингтоні. Фактична реалізація програми розпочалася
спонтанно Військовим департаментом США з 1 грудня 1942 р., коли
було засновано центр документації у Омасі. Великий обсяг документації, створеної у ході Другої світової війни, все ж таки був розосереджений поза Вашингтоном: засновані центри зберігання документів військовослужбовців, управлінських документів періоду Другої світової
війни у Хай Поїнт, Саванні, Сент-Луїсі, Канзас-Сіті, Гарден-Сіті52. Ці
центри документації поклали початок створенню системи федеральних
центрів документації (нині існує 17 центрів у 9 регіонах країни, які
обслуговують більше 400 федеральних установ), а згодом на їх базі філіалів Національного архіву США у регіонах. Ідею створення центрів
документації пізніше реалізував кожен штат США.
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Ф. К. Брукс наполягав на посиленні відповідальності архівістів за
реалізацію програми Національного архіву США щодо управління документацією установ, причетних до військових справ. Він рекомендував увести до штату кожної установи посадову особу, відповідальну
за збереження її архіву, експертизу цінності документів, відбір документів постійної цінності і передачу їх на зберігання до Національного архіву. Робер Х. Бахмер наголошував на необхідності визначитись
із тим, які документи в установах мають тимчасовий характер, а які
потребують постійного зберігання. З цією метою він вказав на шість
кроків, які необхідно було пройти кожному відповідальному за архів
установи, для досягнення збереженості цінних документів: (1) усвідомлення стандартів цінності, (2) регулярність упорядкування документів
з відокремленням матеріалів тимчасового зберігання від постійного,
(3) надання захисту цінним документам, (4) інформування архівної
інституції про те, які документи вона може отримати для постійного
зберігання, (5) укладання описів, (6) класифікація (йдеться про систематизацію) документів постійної цінності.
Документування життя країни у роки війни у США здійснювалось
шляхом залучення широкої громадськості до різноманітних програм.
Наприклад, у штаті Огайо губернатором було створено спеціальну комісію із двадцяти осіб, відповідальних за збирання, систематизацію,
каталогізацію і передачу до архіву постанов федерального уряду та адміністрації штату, памфлетів, газет, листів, публікацій тощо, а у НьюЙорку до документування повсякденного життя залучалися школярі.
Солон Дж.Бакк вказав на те, що архівісти мають використовувати патріотичні почуття американців і більше пропагувати серед них волонтерські програми. Члени SAA вважали, що волонтери мають зіграти
свою роль у збиранні листів військовослужбовців з фронту, плакатів,
фотографій, документів генеалогічного характеру.
1943 р. на сьомій зустрічі SAA у Прінстоні, Нью Джерсі, вже обговорювалося вирішення проблем, які очікували на архівістів у повоєнний період: спорудження безпечних для зберігання архівних документів будинків, співробітництво з архітекторами, устаткування архівів
належним обладнанням, оцінювались результати прийнятих у ході війни рішень щодо експертизи цінності документів та передбачались
інформаційні потреби майбутніх дослідників53. Аналогічні питання
розглядались на восьмій зустрічі SAA у листопаді 1944 р. у Харрізбурзі, Пенсильванія54. Кристофер Кріттенден так і назвав свою доповідь
““The State Archivist Looks to the Future”55 (Архівісти штатів дивляться
у майбутнє). В ній він заперечив непотрібне, на його думку, витрачання
часу архівістами на історичні та генеалогічні дослідження, редагування
та публікацію документів, неархівну роботу (випуск історичних журналів, співробітництво з музеями, школами, святкування річниць тієї чи
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іншої історичної події тощо). Вчений бачив майбутню роль архівіста у
забезпеченні установ і громадян потрібною їм інформацією і тому він
визначав три завдання для архівістів майбутнього: (1) експертиза цінності та відбір цінних документів для зберігання в архіві, (2) створення
відповідних умов для забезпечення їх збереженості та укладання довідників для удоступлення їх використання, (3) консультування співробітників установи щодо вирішення проблем з документами поточного
характеру. Він наполягав назвати архів “The National Records”, “The
Public Record Office” (Великобританія) або “Hall of Records”, як це зробили у Меріленді, тоді стане очевидним, що ця установа має справу з
документами. Така назва, на погляд К.Кріттендена, стала б більш зрозумілою людям, ніж “архів”. У світлі майбутнього Маргарет К.Нортон
у своєму президентському адресі “Some Legal Aspects of Archives”56
(Деякі юридичні аспекти архівів) вказала на відсутність у законах
США чіткого визначення поняття “records” (документи), що спричиняло повсюдне знищення цінних документів, хоча це й заборонено законодавством. “Ми не маємо можливості зберегти все, – говорила видатна вчена, – але місцеві посадові особи повинні отримати інструкції
щодо розпорядження їх документами, бо вони не можуть відрізнити,
які документи мають приватний характер, а які є публічними”. Особливе значення М. К. Нортон надавала документам, які могли б бути
використаними як юридичний доказ у суді. Вона вважала, що американська архівна література взагалі проігнорувала проблеми, пов’язані
із доказовою цінністю документів (підтвердження оригінальності документа, використання завіреної копії, її відповідне оформлення тощо).
Тож як президент SAA того року М. К. Нортон уважала черговим для
вирішення питанням про обґрунтування в американському архівному
законодавстві юридичної цінності архівних документів.
На останній зустрічі SAA воєнного періоду, що відбулася у Індіанаполісі 6–7 листопада 1945 р. на розгляд були винесені питання про:
виготовлення і вартість обладнання для архівів, підготовку методичних
посібників з управління документацією “Manuals for Records” (підготовлений Ф. К. Бруксом за дорученням Комітету з управління документацією SAA) та “Manuals for Local Records Officials” (Харольда С. Барта
з Бібліотеки штату Коннектікут); мікрофільмування документів урядових установ воєнного періоду як один із методів зменшення їх обсягів.
Брукс визначив п’ять контрольних фаз для управління документацією:
контроль на моменті створення документу, управління поточними документами, відокремлення документів постійного і тимчасового зберігання, подальше розпорядження нецінними документами, адміністрування цінних неактивних документів57.
Більша частина зустрічі була присвячена діяльності архівістів і
документам воєнного часу. Сесії проходили під загальною назвою
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“Archives of Enemy and Occupied Countries” (Архіви ворога і окупованих країн). Олівером Холмсом була висвітлена робота американських
архівістів щодо врятування архівів окупованих країн. За сприяння Президента США Ф. Д. Рузвельта та під керівництвом видатного американського вченого-архівіста Ернста Познера*, інших представників Національного архіву напередодні війни укладено список архівів Німеччини
“Archival Repositories in Germany”, у ході війни – огляд управління
італійськими архівами “The Administration of Current Records in Italian
Public Agencie”, путівник “Information on German Records”, що розкривав організаційні і технічні аспекти зберігання архівних документів у
Німеччині і правив посібником посадовим особам, до обов’язків яких
входило розпорядження захопленими німецькими архівами. Фактично вже під час окупації (робота тривала до 1943 р.) укладені списки
архівів та топографічний атлас архівів європейських країн (Іспанії,
Італії, Франції, Югославії, Румунії, Болгарії, Бельгії, Голландії, Данії,
Австрії, Угорщини, Норвегії, Люксембурга, Чехословаччини, Швеції,
Швейцарії, Португалії, Польщі), а також Філіппінських островів, нідерландської частини Індії, французької частини Індо-Китаю, Таїланду, Японії, Кореї, окупованої японцями частини Китаю – в цілому до
списків унесено понад 1700 архівів. На кожній мапі атласу зазначалось
місце розташування архівних установ. Він використовувався американськими вояками, щоб уникнути бомбардувань архівів цих країн та для
перевірки архівних будинків і документальних комплексів, здійснюваних Provost Marshal General’s Office (Управління військової поліції,
таборами військовополонених та переміщених осіб)). Представники
Національного архіву США були направлені на європейський, середземноморський, тихоокеанський театри воєнних дій, у тому числі до
* Насправді Ернст Познер (1892–1980) – німецький архівіст, захистив
докторську дисертацію у Берлінському університеті, працював у Пруському
Статс Архіві у Берліні. 1939 р. після декількох тижнів перебування у в’язниці
він емігрував з Німеччини до США, де впродовж 1939–1960 рр. викладав у
Американському університеті у Вашингтоні та інших навчальних закладах.
1949 року Департамент Армії США направив Е.Познера до Німеччини для
здійснення огляду німецьких архівів в американській зоні окупації та здій
снення ЕЦ документів Військового управління США у Німеччині. Очолював
проект Національного архіву США щодо збирання усної історії (1973), керував
першим американським Інститутом менеджерів із управління документацією
(з 1954). У 1955–1956 рр. Познер був Президентом Товариства американських
архівістів. 1982 р. SAA заснувало нагороду на честь Ернста Познера за най
краще есе з архівної адміністрації, історії, теорії і методології, опубліковане
на сторінках “Американського архівіста” // Menne-Haritz Angelika. Ernst
Posner’s Archives and the Public Interest // The American Archivist. – Vol. 68. –
№ 2. – Fall–Winter 2005. – P. 323–332; Ross A. Rodney. Ernst Posner: The Bridge
Between the Old World and the New // The American Archivist. – Vol. 44. – № 4,
Fall 1981. – P. 304–312.
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Німеччини, Італії, Японії та Філіппін, для організації охорони і зберігання архівів цих країн58.
Остання зустріч Товариства американських архівістів зазначеного
нами періоду відбулася у Вашингтоні 24–25 жовтня 1946 року59. На
першій же сесії були обговорені проблеми створення Путівника по архівним колекціям документів часів Другої світової війни. Цей путівник
був розрахований насамперед на самих архівістів, він мав на меті допомогти їм розібратися у “комплексності і калейдоскопічному характері
урядових установ воєнного часу”, аналізувати їх функції, розуміти різні
аспекти діяльності уряду для систематизації документів воєнного періоду і забезпечення потреб майбутніх користувачів. 29 липня 1946 року
план підготовки Путівника та упорядкування документів воєнного періоду був схвалений Президентом США Гаррі Труменом. План відомий під назвою “the World War II Records Project” (Проект Документи
Другої світової війни). Документи установ воєнного часу були систематизовані у групи серій і серії, до них укладені описи60. Серед інших
важливих питань, обговорюваних архівістами, – методи роботи з кінофотодокументами установ воєнного періоду61 та роль документа в
управлінні установою62.
Важливе рішення, що вплинуло на розвиток архівів усієї планети,
було прийняте Товариством американських архівістів наприкінці Другої світової війни. Влітку 1945 року у Сан-Франциско проходила установча Конференція Об’єднаних Націй зі створення міжнародної організації (Статут ООН підписано 26 червня 1945 р.). Національний архів
США, очолюваний тоді Архівістом США Солоном Дж. Бакком, підготував Конференції пропозиції щодо заснування міжнародного архіву –
“Proposal for the Establishment of a United Nations Archives” (Пропозиції
щодо заснування архіву Об’єднаних Націй)63. Мета заснування архіву
ООН, на погляд архівістів США, полягала у створенні архівного репозиторію для зберігання чотирьох видів документів: (1) непоточних документів ООН і її організацій, (2) архівів міжнародних організацій, для
яких Об’єднані Нації були правонаступником (йшлося про документи
Ліги Націй) або які увійдуть до них повністю чи частково, (3) документів інших міжнародних організацій (міжнародних конференцій, тимчасових міжнародних організацій, створених для виконання спеціальних
завдань), (4) документів міжнародного інтересу і важливості, які повинні були зберігатись під міжнародним контролем, наприклад, документів Генерального Штабу гітлерівської Німеччини. Американськими
архівістами також у “Essential Functions of a United Nations Archives”
(документ “Важливі функції Архіву Об’єднаних Націй” був розроблений Р.Клаусом і опублікований у Бюлетені Генерального Секретаріату
ООН 28 березня 1947 року) були визначені функції майбутнього архіву:
(1) експертиза цінності і розпорядження (виділення до знищення або
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передача на зберігання до інших архівних інституцій) непоточних документів; (2) отримання на зберігання документів з постійними термінами відразу після їх виходу з активного користування в органах ООН;
(3) ремонт, реставрація і зберігання документів; (4) систематизація та
описування документів; (5) обслуговування користувачів: міжнародних
організацій, членів ООН і вчених. Витоки архіву походять із Конференції у Сан-Франциско (весна–літо 1945) та Комісії у Лондоні (осінь
1945), коли у Службі документації Секретаріату функціонував архівний
підрозділ, очолюваний Арвідом Прадо. Проте американські архівісти
вважають, що фактично архів почав працювати з моменту призначення
його директором Роберта Клауса, тобто з 6 жовтня 1946 року64.
Згодом Бакк виступив з ідеєю створення міжнародної архівної програми “A Proposed Archives Program for the United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization”. Його пропозиції передбачали: (1)
проведення Міжнародного Конгресу архівістів (планувалось його проведення 1947 року, але в дійсності 1-ий Міжнародний конгрес архівів
відбувся 21–26 серпня 1950 року у Парижі), (2) заснування Міжнародного Комітету архівістів для організації конгресів, підтримання стосунків між архівістами і ЮНЕСКО, створення у Секретаріаті ЮНЕСКО
підрозділу, відповідального за архіви і архівне співробітництво на планеті65. Міжнародну Раду Архівів було засновано на установчій конференції 9 червня 1948 року у Парижі, Солона Дж. Бакка було обрано
одним із двох віце-президентів (першим президентом став Шарль Самаран, Генеральний директор архівів Франції, ще одним віце-президентом – знаний у всьому світі британський архівіст Хіларі Дженкінсон)66.
Нині вона включає 1500 членів різних категорій зі 195 країн світу. На
1-у Міжнародному Конгресі архівів делегатами від Сполучених Штатів
були: Уейн Гровер, 3-й Архівіст США, Маргарет Кросс Нортон, видатний вчений і архівіст з Ілінойсу, та Олівер Холмс, голова Комітету з Міжнародних відносин. Нортон і Холмс представляли Товариство
американських архівістів на Конгресі. Лестер Борн був делегований
Бібліотекою Конгресу США, а Солон Дж. Бакк брав участь як один із
засновників Міжнародної Ради Архівів67.
Підсумки діяльності SAA за 1936–1951 рр. підвів Лестер Каппон у
статті, присвяченій становленню архівної професії і Товариству американських архівістів68. Каппон відзначив декілька позитивних здобутків
SAA.
По-перше, хоча у заснуванні архівних установ неоціненну роль
відіграли історики, при створенні Конституція SAA передбачила входження до кола її членів представників усіх професій, причетних до
збирання, зберігання і використання архівів (істориків, зберігачів манускриптів, архівістів, бібліотекарів, державних службовців тощо). Тож
вчений підкреслив, що “різноманітне членство є однією із найсильніших рис Товариства”.
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Другим позитивним моментом стало усвідомлення ролі архівіста
у зберіганні балансу між інтересами установи-документоутворювача і
майбутнього дослідника. Архівісти задекларували принцип “документи
сьогоднішнього дня є архівами завтрашнього”. Вперше саме архівісти,
а не історики (які вважали архівами лише документи минулого), звернули увагу на активні і напівактивні документи установ і дійшли висновку про переваги експертизи цінності для формування архівних колекцій та корисність виділення нецінних документів до знищення для
звільнення архівів майбутнього від перенавантаження макулатурою.
Важливим було введення поняття “retirement” (“вилучення з обігу” –
передбачає, що документи офіційного походження, визнані нецінними
для подальшого постійного зберігання в Національному архіві США
та архівах штатів, можуть бути передані на зберігання іншим зацікавленим архівним інституціям: приватним, університетським, церковним
архівам, архівам бізнес-корпорацій, громадських рухів і об’єднань) замість “destruction” (знищення документів). Все це у подальшому призвело до створення програм управління документацією. Філіп Брукс
1949 року опублікував Бюлетень Національного архіву “Public Records
Management” (управління публічними документами), деякі архівісти
навіть залишили архівну роботу і стали менеджерами з управління документацією*.
Третє. Значний шлях пройшли архівісти у визначенні цінності документів, їх відборі на постійне зберігання, систематизації і описуванні,
підготовці архівних довідників, реставрації і удосконаленні зберігання.
Четверте. SAA відіграло значну роль у становленні архівної освіти,
підвищенні кваліфікації і розповсюдженні архівних знань через щорічні зустрічі, архівну літературу, у тому числі через журнал “American
archivist”. Л.Каппон відзначив, що успішна реалізація програм підготовки архівістів стала можливою завдяки двом факторам: поєднанню
* На нашу думку, Лестер Каппон може тут згадувати Еммета Ліхі
(1910–1964), про якого йшлося у тексті статті вище. Він дійсно звільнився
з Національного архіву США. 1948 року Е. Ліхі організував Національну
раду документації, некомерційну організацію для сприяння управлінню
документацією. 1953 року залишив пост у Національній раді документації, щоб
заснувати власні компанії “Бізнес-архів Ліхі”, “Ліхі енд Компані”, компанію,
яка надавала консультації з менеджменту документації. Обидві компанії
очолював до свої смерті. Основна праця Е. Ліхі написана ним у співавторстві
з Крістофером Камероном “Сучасний менеджмент документації”. 1967 року
на честь Ліхі у США заснована нагорода за видатні професійні досягнення у
галузі документаційного та інформаційного менеджменту. Саме Е. Ліхі запро
понував укладання типових переліків документів органів державної влади зі
строками їх зберігання (впроваджено у законодавстві США виданням закону
“Record Disposal Act”, 1943), публікацію списків документів, що підлягають
знищенню тощо.
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навчання в університеті з практичними заняттями на базі архівних установ та лідерству видатних вчених, які по суті були як істориками, так
і архівістами. Важливе значення мала програма підготовки архівістів,
запроваджена Е.Познером в Американському університеті у Вашингтоні (1939), через курси історичних, політичних та архівних наук і була
взята за основу іншими навчальними закладами Сполучених Штатів.
Пізніше, 1954 року, Познер запровадив два напрями підготовки спеціалістів – істориків-архівістів і менеджерів з управління документацією.
Отже, Лестер Каппон дійшов висновку, що за 15 років (сюди входить раніше визначений період 1936–1946 рр.) діяльності Товариства
американських архівістів воно виконало свою головну функцію – забезпечило становлення і розвиток нової для США архівної професії і
співробітництва архівістів в її середовищі. Ми цілком погоджуємося із
висновком видатного американського вченого і знаного у всьому світі
архівіста Лестера Каппона.
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Освещены этапы формирования архивной профессии в США путем исследования различных форм профессиональных организаций историков-архивистов первой половины ХХ века: исторических обществ (конец ХIХ в. – начало ХХ в.), конференций архивистов (1909–1935), Общества американских
архивистов. Рассмотрен процесс формирования, цель, основные направления
деятельности Общества американских архивистов в период его становления
как лидера архивной профессии (1936–1946). Особое внимание уделено анализу сути вопросов, вынесенных на рассмотрение конференций архивистов и
ежегодных встреч Общества американских архивистов, принятым решениям,
существенно повлиявшим на развитие архивной отрасли США и профессиональное самоутверждение архивистов.
Ключевые слова: исторические общества США; конференции архивистов США; Общество американских архивистов; профессиональные организации архивистов.
The author highlights the stages of forming of archival profession in the USA
due to the research of the different forms of professional bodies of historians
and archivists during the first half of 20 century: in particular historical societies
(the end of 19-the beginning of 20 century), the conferences on archives (1909–
1935), the Society of American Archivists. There is also discussed the process of
establishment, the mission and the main directions of the activity of the Society
of American Archivists in the period of its becoming as the leader of archival
profession (1936–1946). The main attention is given to the problems, discussed on
the conferences on archives and Society of American Archivists annual meetings;
the decisions, that influenced on the development of the archival field in USA and
professional becoming of archivists.
Keywords: the historical societies of USA; the conferences on archives in
USA; the Society of American Archivists; the professional bodies of archivists.
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С. В. Романович*

Презентація спільного українсько-російського
видавничого проекту
“Щоденники Олександра Довженка”
та ЦИФРОВОЇ копії кінофільму “Зачарована Десна”
26 вересня 2012 р. о 17.00 у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України (вул. Володи
мирська, 22а, м. Київ) відбулася презентація спільного українсько-російського видавничого проекту “Щоденники Олександра Довженка” та
цифрової копії художнього фільму “Зачарована Десна”.
27 вересня 2012 р. об 11.00 у приміщенні УКРІНФОРМу
(вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ) відбулася прес-конференція керівництва Державної архівної служби України та Федерального архівного агентства (Російська Федерація) для засобів масової інформації,
під час якої було детально поінформовано про реалізацію видавничого проекту “Щоденники Олександра Довженка”. У прес-конференції,
зокрема, брав участь генеральний директор Видавництва “Фоліо”
(м. Харків) О. В. Красовицький, де виходить друком унікальне видання.
У результаті тривалої співпраці українських та російських архівістів у рамках реалізації проекту було підготовлено до друку збірник
“Щоденники Олександра Довженка”. Незабаром як українські, так і
російські читачі зможуть ознайомитися зі змістом щоденників О. Дов
женка, які митець писав упродовж усього свого життя. До недавнього
часу щоденники знаходилися на закритому зберіганні у фондах російських архівів відповідно до заповіту вдови митця Юлії Солнцевої.
Під час презентації Федеральне архівне агентство (Російська Федерація) також подарувало українським архівістам копію кінофільму
“Зачарована Десна”, знятого у 1964 р. Юлією Солнцевою за однойменною кіноповістю О. Довженка. Досі жодної копії цього кінофільму в
Україні не було. Між тим, саме Україні видатний кіномитець присвятив переважну більшість своїх кіноробіт, у тому числі кіноповість “Зачарована Десна”.
* Романович Світлана Володимирівна – головний спеціаліст відділу між
народного співробітництва департаменту організації архівної роботи Держав
ної архівної служби України.
© С. В. Романович, 2012
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Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург відкриває презентацію
спільного українсько-російського видавничого проекту “Щоденникові записи
Олександра Довженка”. У президії (зліва направо): директор Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України О. В. Кульчий,
голова Національної спілки кінематографістів України С. В. Тримбач,
керівник Федерального архівного агентства (Російська Федерація) А. М. Артизов,
директор Російського державного архіву літератури та мистецтва Т. М. Горяєва.

Голова Державної архівної служби України О. П. Гінзбург презентує цифрову копію
кінофільму “Зачарована Десна”, подаровану російськими колегами.
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Учасники презентації спільного українсько-російського
видавничого проекту.

Це лебедина пісня митця, за словами Максима Рильського, – задушевна лірична сповідь, до кінця напоєна любов’ю до рідного краю,
до його людей. Олександр Довженко казав: “Сумно і смутно людині,
коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, ніщо не гріє її. Безбарвна людина ота”.
Кінофільм “Зачарована Десна” – це гімн людині, яка своїми мозолястими руками вирощує хліб і творить добро. Відтепер шедевр
вітчизняного кіномистецтва стане доступним науковцям та широкій
громадськості у читальному залі Центрального державного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) України ім. Г. С. Пшеничного.
У заходах узяли участь Голова Державної архівної служби
О. П. Гінзбург, керівник Федерального архівного агентства (Російська
Федерація) А. М. Артизов, директор ЦДКФФА України Н. О. Топішко, голова Національної спілки кінематографістів України С. В. Тримбач, директор Російського державного архіву літератури і мистецтва
Т. М. Горяєва, генеральний директор Видавництва “Фоліо” (м. Харків)
О. В. Красовицький, відповідальні представники Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України, керівництво
Укрдержархіву, директори та відповідальні співробітники державних
архівних установ України та Російської Федерації, представники громадськості, засобів масової інформації.
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В. Р. Авакян*
Виставка до 100-річчя фотокореспондента
Михайла Покотила
Державний архів міста Севастополя спільно з музейним історикомеморіальним комплексом героїчним захисникам Севастополя “35-а Берегова батарея” у вересні–жовтні нинішнього року проводили виставку
робіт члена Спілки журналістів СРСР, фотокореспондента М. Б Покотила. Приурочена вона до 100-річчя з дня народження майстра.
Назву її – “Кадр довжиною в життя” – вибрано не випадково. Родичі та знайомі згадують Михайла Борисовича як людину, яка ніколи
не розлучалася з фотоапаратом. Кожен новий день приносив нові враження, зустрічі – і все побачене знаходило відображення на плівці. Її
він ніколи не шкодував. Часом для виготовлення одного портрета використовував по 15–20 кадрів, потім вибирав кращий.
Творча спадщина М. Покотила величезна, обчислюється тисячами плівок. Вони надійшли до Державного архіву від його племінниці
Макарової Марини Миколаївни та проходять тут науково-технічну обробку. Вже прийнято на державне зберігання 230 одиниць, з них 32
одиниці зберігання Експертно-перевірною комісією були визнані особливо цінними.
Михайло Борисович народився в селі Володарка Володарського повіту Київської губернії 20 травня 1912 року. Своє життя не уявляв без
спорту. Але в 16 років з мрією про кар’єру професійного спортсмена
довелося розлучитися. Важка травма хребта, отримана під час тренування, перекреслила всі подальші плани. Однак Михайло Борисович
відступив, він вирішив пов’язати своє життя з фотографією. Перший запис у його трудовій книжці такий: “1928 рік. Місто Біла Церква. Учень
фотографа”1. Потім була робота в Ялті та Москві. А в 1936 році його
направили в Севастополь фотокореспондентом газет “Маяк коммуны”
і “Красный черноморец”.
З початком війни М. Покотило вів фотолітопис мужності і героїзму наших бійців: у його об’єктиві – льотчики, моряки, зенітники. Він
активний учасник оборони міста, нагороджений медаллю “За оборону Севастополя”. Наймасовіші газети країни: “Правда”, “Известия”,
“Красная Звезда”, “Красный Флот” публікували його військові знімки.

* Авакян Вікторія Рубенівна – головний спеціаліст відділу зберігання та
обліку документів НАФ Державного архіву міста Севастополя.
© В. Р. Авакян, 2012
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Наприкінці 1941 р. його відрядили в Середню Азію, в місто Самарканд, де він працював фотокореспондентом Узбецького телеграфного
агентства у Всесоюзному НДІ каракулеводства2. Саме там повністю
розкрилася багатогранність таланту М. Покотило. З військового фотокореспондента він перетворився на майстра, який однаково щиро і
правдиво знімав і Героїв країни, і робітників, і дітей. Цікаві його етнографічні мотиви: тут він створив галерею жіночих образів у національних костюмах.
У 1944 р. він повернувся у звільнений Севастополь3. І, незважаючи
на те, що Михайло Борисович вів досить активне життя, бував у Сімферополі, Москві, Ростові-на-Дону, Магнітогорську, саме Севастополь
посідав центральне місце в його творчості. Працював фотокореспондентом у місцевих газетах “Флаг Родины”, “Слава Севастополя”, “Труженик моря”, Управлінні “Севастопольвоенморстрой”.
За знімками М. Покотила ми можемо простежити динаміку відновлення Севастополя, як відроджувався і наново відбудовувалося наше
місто з руїн війни.
У 60-х роках працював фотографом в російському драматичному театрі ім. А. В. Луначарского і театрі Чорноморського Флоту
ім. Б. А. Лавреньова. Знімав акторів, вів зйомку спектаклів – ці кадри
потім ілюстрували афіші, програми театру.
Опісля М. Покотило очолив фотолабораторію об’єднання “Атлантика”. У 1966 р. він з моряками виробничого рефрижератора “Сімферополь” відправився на 6 місяців у рейс. Їхній шлях пролягав через
Босфор і Суецький канал в Індійський океан. Підсумком поїздки стали
фотоальбом “Один рейс в Індійський океан” і документальний фільм
про життя рибалок “За три моря”4.
На виставці – 100 робіт майстра, створені з 1941 по 1970-і рр. Раніше М. Б. Покотило позиціонувався насамперед як військовий кореспондент, і на його прижиттєвих персональних виставках експонувалися лише роботи періоду Великої Вітчизняної війни. Унікальність же і
новизна виставки у тому, що на ній відбито все різноманіття жанрів
і тем, в яких працював фотограф. Складно виділити центральний напрям у його творчості, однак і фахівці, і глядачі одностайні у тому, що,
перш за все, це був майстер портрета. Прекрасний психолог, він уміло
розкріпачував людину перед зйомкою. На його знімках люди природні,
відкриті, в них немає скутості.
Крім фотографій, експонуються і документи про М. Б. Покотила
з фондів Держархіву м. Севастополя. Вони підкреслюють значущість
і статус М. Б. Покотило як фотокореспондента загальносоюзного значення. Листи і телеграми з газет “Известия”, “Комсомольская правда”,
“На боевом посту” рясніють закликами: “Ваші знімки надрукували,
шліть ще!”, “З радістю опублікуємо Ваші матеріали!”, “Цікаві Ваші
фотографії!” та ін.
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Посвідчення спеціального фотокореспондента газети “Известия” М. Б. Покотила.
Держархів м. Севастополя, ф. Р-563, оп. 16, спр. 14, арк. 4.
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Диплом І ступеня учасника ІІІ Кримської обласної фотовиставки М. Б. Покотила.
Держархів м. Севастополя, ф. Р-563, оп. 16, спр. 15, арк. 1.
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Лист редакції газети “Известия” М. Б. Покотилу.
Держархів м. Севастополя, ф. Р-563, оп. 16, спр. 17, арк. 3.

189

190

інформація і рецензії

Лист начальнику політичного управління Чорноморського флоту,
віце-адміралу тов. Торику.
Держархів м. Севастополя, ф. Р-563, оп. 16, спр.17, арк. 4.
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Дівчина в національному костюмі.
Середня Азія, 1942–1944 рр.
Держархів м. Севастополя,
фонд фотодокументів.

Під час спортивного свята на стадіоні Чорноморського флоту.
м. Севастополь, початок 1960-х рр.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів, од. зб. 0-15117.
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Колона демонстрантів на святі 1 травня. м. Севастополь,
кінець 1950-х рр.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів.

Командувач ЧФ адмірал Басистий М. Є. (перший зліва) здійснює обхід кораблів
в день ВМФ. м. Севастополь, 1950 р.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів, од. зб. 0-15022.
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Курсанти Вищого військово-морського училища ім. П. С. Нахімова на
першотравневому параді. м. Севастополь, 1 травня 1956 р.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументов, од. зб. 0-14994.

Маршал Радянського Союзу Жуков Г.К. виходить з драмтеатру
ім. А. В. Луначарського. м. Севастополь, серпень 1957.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів, од. зб. 0-15023.
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Молодий чабан Турсун допомагає пасти ягнят. Туркменська РСР,
Самсонове, травень 1944.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів.

Навідник Хомченков І.М. біля гармати. 1941.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів, од. зб. 0-15137.

195

інформація і рецензії

Харламов Василь Максимович –
командир ланки морської авіації
Чорноморського флоту, Герой
Радянського Союзу. 1941.
Держархів м. Севастополя, фонд
фотодокументів, од. зб. 0-15134.

Покотило М. Б. – фотокореспондент,
член Спілки журналістів РСР,
учасник Великої Вітчизняної війни.

Танець кукурудзи на стадіоні Чорноморського Флоту.
м. Севастополь, початок 1960-х рр.
Держархів м. Севастополя, фонд фотодокументів, од. зб. 0-15114.
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У виставковій залі також розміщені інсталяції, складені з музейних
предметів 50–70-х років минулого сторіччя із запасників музейного
комплексу “35-а Берегова батарея”. У “куточок фотографа” помістили
фотозбільшувач, фотоапарати, різаки. Радіоприймач, вишита серветка,
фарфорові фігурки – ці експонати ніби ілюструють зображені на фото
події, вони переносять відвідувачів у ту епоху, створюючи “ефект присутності”. Поринути в атмосферу тих років допомагають і пісні Майї
Кристалінської, Марка Бернеса, Леоніда Утьосова, що лунають в залі.
Фотовиставка викликала жвавий інтерес у севастопольців. Щодня
її відвідували понад 350 людей. Ось деякі з відгуків:
“Дякуємо за надану можливість поринути в атмосферу старого Севастополя, побачити відродження улюбленого міста. Усі фотографії наповнені особливою енергією”.
“Я в захваті від фотовиставки робіт М. Покотило. Фотодокументи
повертають нас у непростий для міста і країни час, повертають з небуття окремі події та особистості”.
“Все найкраще, що було в житті радянської людини, – це 1950–
1970-і рр. Автор зумів це донести до нас. Які ж ми щасливі були тоді!
Спасибі!”.
1
2
3
4

Державний архів міста Севастополя, ф. Р-563, оп. 16, буд. 13, арк. 1.
Там само, ф. Р-563, оп. 16, спр. 14, арк. 2.
Там само, спр. 11.
Там само, спр. 9.
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К. І. КЛИМОВА*

АРХІВНА НАУКА В УКРАЇНІ:
“ПЕРІОД ВИПРОБУВАНЬ”.
Матяш І. Архівознавство : методологічні засади та історія розвитку /
Ірина Матяш. – К. : Видавн. дім “Києво-Могилянська академія”, 2012. –
515 с.

Отримавши нове видання1 з історії й теорії архівної науки з претензійною назвою і метою − дослідити “розвиток архівознавства в
світі” [! тут і далі курсив і підкреслення наші − К. К.], промовистим
грифом (Національна академія наук,
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського), рекомендацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України щодо його використання в якості навчального посібника для
студентів вищих навчальних закладів та солідним обсягом, ми очікували від Автора власної системи поглядів, відкриттів, новаторських методологічних підходів до висвітлення теоретичних засад архівістики. Ірина Матяш − доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, в арсеналі якої близько 400 наукових праць (якщо
вірити статистичним даним на обкладинці монографії), мала продемонструвати вправність у дослідницькому ремеслі.
Зазвичай кожна рецензія на наукову працю починається з характеристики позитивних аспектів, окреслення особистого внеску Автора у
дослідження теми. Ми свідомо залишаємо за рамками нашої рецензії
ґлорифікаційні моменти і віддаємо їх на відкуп вправним рецензентам,
які нерідко пишуть на замовлення лише схвальні відгуки2.
У рецензії на одну із публікацій Автора в історичному часописі3,
характеризуючи зміст останньої, де превалювало “творче використання” праць попередників у формі плаґіату, мали місце проблеми з перекладами іншомовних праць та неточності фактографічного порядку, ми
зазначали: “...мова йшла про статтю обсягом усього в 11 сторінок (!).
* Климова Катерина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління Київського національного університету культури
і мистецтв.
© К. І. Климова, 2012
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Залишається тільки гадати, щó би чекало на читача, якби йшлося про
книжку...”4.

Передбачувані очікування
В основу рецензованої монографії покладено наукові праці Автора,
написані впродовж 1999−2010 рр. і презентовані на сторінках архівної
та історичної періодики, довідкових видань, навчальних посібників, та
матеріали одноосібного дослідження на тему “Архівознавство: теоретичні проблеми та прикладні аспекти”, яке виконувалося відповідно до
плану науково-дослідної роботи на 2009−2010 рр. Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (с. 16).
Одразу зазначимо: існує певна невизначеність щодо виду даного видання і такої видової ознаки як цільове і читацьке призначення.
За цією ознакою видання поділяються на такі види: наукові, навчальні, довідкові тощо5. Виникає питання: чи може монографія, в основу
якої “покладено опубліковані наукові праці автора” і “матеріали одноосібного дослідження”, бути використана як навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів? Ознайомлення з виданням дає
підстави стверджувати, що воно не відповідає канонічним вимогам до
такого специфічного виду видань як навчальні посібники.
Монографічне дослідження варте було б уваги в якості фактографічного джерела “для архівознавців, істориків, викладачів, студентів
вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної
науки” (як зазначено в короткій анотації до видання), якби не помилки,
якими рясніє видання, та суттєві хиби в трактуванні джерел, висвітленні історичних фактів. Ми не будемо детально зупинятися на аналізі
Авторського тексту, дотримуючись послідовності розділів і параграфів.
Спробуємо лише узагальнити суттєві недоліки, невідповідності, а то й
ляпсуси на кшталт “монастир Сер-Жермен” (с. 145), французький король Пилип Красивий (с. 161), м. Олександрія в Єгипті (с. 69), французький архівіст Р. де Сан-Жуан (с. 207 − Régis de Saint-Jouan).
При означенні мети, завдань і результатів дослідження Автор, як і
належить, наголосила на тих проблемах, які не вдалося охопити і висвітлити в даній роботі. Йдеться про те, що здійснити дослідження про
розвиток архівознавчої думки в Австрії, Болгарії, Великій Британії,
Італії, Іспанії, Німеччині та інших країнах “у межах однієї праці не
видавалося можливим” (с. 15). А далі зазначено: “Автор цієї праці свідомий того, що проблема, порушена в кожному її параграфі та наукова
творчість видатних представників архівної науки різних країн, може
стати об’єктом окремого наукового дослідження” (с. 16).
Однак наважимося висловити свою думку стосовно того, щó “не
видавалося можливим” здійснити у рамках однієї праці. Якщо анотація
до монографії “програмує” читача з’ясувати “розвиток архівознавства
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в світі, його загальні тенденції та національні особливості”, то, зазвичай, не обійтися без студіювання архівознавчих шкіл Великої Британії,
Німеччини, Італії, Іспанії, сучасної архівістики США та Канади, країн
Азії. Саме на впливі Німеччини, де продукувалися “ідеї наукової організації архівів та реєстратур і зароджувалася архівна наука”, неодноразово наголошує Автор (сс. 19, 49, 165, 367).
Вибір країн для висвітлення “національних особливостей розвитку
архівної науки” − Франція, Польща, Росія, США, Україна − дійсно є
“невипадковим” (с. 14). Розвиток архівістики саме цих країн найбільш
репрезентований в архівознавчій літературі, здебільшого у статтях, монографіях, дисертаційних дослідженнях, реферативних оглядах російських архівістів. Неважко переконатися в цьому, коли подивитися на
бібліографію до параграфу 2.2. (Розвиток архівної науки у Франції).
Дослідницький текст про французьке архівознавство супроводжують
посилання на праці В. Агеєвої (Прозорової), Н. Бржостовської, О. Водолажченко, О. Кальсіної, І. Любименко, Є. Старостіна, Т. Хорхордіної
(хоч, власне, йдеться не про історіографію французького архівознавства). Годі шукати посилань на праці знакових фігур у сучасній французькій архівістиці − Б. Ґаллана (Bruno Galland), М.-А. Шабен (MarieAnne Chabin), К. Сібіль (Claire Sibille). Не згаданий і останній підручник
з архівознавства, виданий Асоціацією французьких архівістів “Abrégé
d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archivist” (Paris, 2004.
274 p.; 2-e éd. 2007. 320 p.).
Аналіз праць архівістів Брюно Дельма (традиційно у працях російських архівістів пишуть − Бруно Дельмас), Мішеля Дюшена, П’єраФрансуа Фурньє, Ерве Бастьєна, Робера-Анрі Ботьє (його ніхто, крім
Автора, не називає Робертом − сс. 32, 75, 202), Іва Перотена базується
на дослідженнях О. А. Кальсіної (Французское архивоведение: история, теория, методология (конец ХІХ века − ХХ век): Дисс. … канд.
ист. наук. − М., 2004) та Є. В. Старостіна (Зарубежное архивоведение:
проблемы истории, теории и методологии. – М., 1997).
Характеристика “національних особливостей” розвитку архівознавства в тій чи іншій країні неможлива без встановлення спільних та відмінних ознак, що забезпечать порівняння таких явищ як “архівознавчі
школи”. Зіставивши п’ять об’єктів (архівістика Франції, Польщі, Росії,
США та України − принцип відбору ми уже пояснили), автор не вказала тих ознак, які детермінують саме ці “національні особливості” і не
зазначила специфіку архівознавчих шкіл в широкому контексті розвитку архівістики. Історико-компаративний підхід у вивченні зарубіжного і вітчизняного архівознавства підмінений коротким реферуванням
праць архівістів та висвітленням подій архівного життя (у хронологічній послідовності) окремо взятої країни (сс. 189−384).
Може викликати подив і той факт, що історію архівістики Франції
Автор починає з 14 ст. (“перші вказівки щодо організації королівського
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архіву та каталоги і реєстри документів державного значення” − с. 189),
витоки архівної науки в Росії окреслює початком 17 ст. (“укладання
перших описів архівних документів в архіві Посольського приказу” −
с. 262), разом з тим, формування і розвиток архівної науки на українських теренах пов’язує з початком 20 ст. (1917−1931 рр.) − “золотої
доби” українського архівознавства (улюблена метафора Авторки. Принагідно нагадаємо, що “блискучий”, “славетний” − “glorieux” період
французької архівістики пов’язують лише з 1970-ми рр.).
Правда, невеликий абзац відведено діяльності губернських учених
архівних комісій (ГУАК), які, на переконання Автора, заклали “підґрунтя для зародження українського архівознавства” і з діяльністю яких
пов’язує імена корифеїв історичної науки: М. Владимирського-Буданова, М. Іванишева, В. Іконникова, І. Каманіна, О. Левицького, І. Новицького та ін. (с. 347). Виникає питання: з якими ГУАК “тісно пов’язана”
діяльність Миколи Дмитровича Іванішева (1811−1874) та Івана Петровича Новицького (1844−1890), якщо вони померли до створення цих
комісій? Хіба що І. Новицький “захопив” за життя три роки діяльності
Таврійської УАК, але ні професійна діяльність, ні власні уподобання не
пов’язували його з краєзнавством Криму.
Ще одна контроверсійна теза, яку не можна оминути. Автор пише,
що діяльність вищеназваних діячів “була аналогічною до перших кроків європейської архівної науки у ХVІІІ ст.” (с. 347). Таке враження,
що І. Матяш зовсім проігнорувала ту широку палітру архівознавчих
питань, які доводилося вирішувати цим “корифеям історичної науки”:
опрацювання проекту створення першого спеціалізованого історичного
архіву6; розроблення теоретичних засад архівістики; проблеми організації архівної роботи; вимоги встановлення і законодавчого затвердження
контактів між Археографічними комісіями та архівами; питання професійної підготовки архівних працівників та підвищення рівня їхньої
кваліфікації; прирівняння статусу архівних працівників до відповідного
статусу державних службовців; укладання повних інвентарних описів
центральних архівів; створення систематичного каталогу; розроблення методик наукового описання архівних документів (з другої половини 19 ст. архівні описи почали відповідати науковим вимогам) та
розв’язання дискусійних питань про найраціональніший та доцільний
спосіб описання актового матеріалу; розроблення взірців “зразкового
інвентарного опису” окремої актової книги, що повинні були друкуватися щорічними випусками, а потім поєднуватися в томи, до яких мали
додаватися іменний та географічний покажчики7; експертиза архівних
документів; відбір архівних документів, їх археографічне опрацювання
та підготовка до публікації; архівна евристика; обстеження і складання
описів документів приватних архівів; розроблення проекту організації
в Києві Центрального воєнно-історичного архіву, обгрунтування його
структури та функціонального призначення, розроблення принципів
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класифікації документів в архіві воєнно-історичного профілю; студіювання питань палеографії, сфрагістики, філігранології; розроблення
курсів лекцій та семінарів з архівознавства; вивчення історії та діяльності архівів8. На тлі такого розмаїття проблематики і новаторських
ідей “тьмяніє” не лише все 18 ст., а й так звана “золота доба” української архівної науки.
Спірним і таким, що суперечить сучасним уявленням про ґенезу
архівістики, є висловлювання Автора стосовно походження архівознавства як науки. “...Саме з дипломатики, − вказує І. Матяш, − синкретичної на перших етапах розвитку науки, що виникла як учення про
оригінальність та достовірність документальних джерел... веде своє
походження архівознавство” (с. 144). Такий підхід суголосний з ідеями
автора першого в Росії курсу з архівознавства М. Калачова, для якого
“архивоведение по существу было частью дипломатики”9.
Текст монографії не позбавлений порушення логіки викладу, неузгодженості Авторських тез та плутанини з поняттями. Так, на с. 56
читаємо: “Інтерес має і аналіз запозичених архівознавчою теорією загальнонаукових логічних одиниць. Найпоширенішим у архівознавстві
В. М. Автократов вважав джерелознавчий підхід....”. Зовсім не аналізуючи ці загальнонаукові поняття (логічні одиниці − “інформація”, “класифікація”, “система”, “структура”, “функції” та ін.), їх пізнавальну
функцію, Автор “перескакує” на джерелознавчий підхід в теорії архівознавства. Таку алогічність легко пояснити, коли звернутися до Автократівського тексту, який Автором невдало зреферований10.
Наведемо й факти неузгодженості Авторських тез. В тексті, зокрема, йдеться про тлумачення терміна “архів”. На с. 63−64 наводиться
формулювання поглядів В. Татіщева [у тексті − Татищева − К. К.] на
архів: “место такое, где государственные письма нужные яко тайне,
тако и явне хранятся”. Зауважимо, що таке визначення зроблене В. Татіщевим у 1740-х рр. І далі, погоджуючись “зі справедливим зауваженням Т. І. Хорхордіної”, Автор визнає, “що перша наукова дефініція
терміна “архів” у значенні місця для зберігання документів належить
В. М. Татищеву” (с. 71). На с. 165, аналізуючи “De archivis Liber...”
(1632 р.) Балтазара Боніфація і його погляди на архіви, І. Матяш зазначає “ У своєму розумінні архіву він спирався на визначення Сервіуса
Мауріуса [Мавра Сервія − Maurus Servius Honoratus − К. К.] “місце,
в якому зберігаються документи державного характеру” та ґлосарія
юристів (“громадське сховище записів і документів”)”. Виходить, що
розуміння “архіву” у значенні місця зберігання документів сягає ще
4 ст. і початку 17 ст.
У контексті сказаного не можна оминути й плутанину з поняттєвим апаратом. Автор вживає словосполучення “манускриптів і рукописів”, “документів і грамот” (с. 167). Розмірковуючи над з’ясуванням
“автентичності та датування документа”, Автор пише про “елементи
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змісту печатки, як легенда, що описує її зображення, окреслює компетенцію (?) та стосунок (?) до інших печаток цього власника, вказує на
топографічні, хронологічні, політичні, релігійні, звичаєві елементи, та
епіграф, що становить собою напис про належність печатки власнику” (с. 147).
Ще більше нерозуміння викликає підміна понять “класифікації і
описання архівних документів (le classement et l’inventaire des archives)”
поняттями “класифікації та інвентаризації архівів” (с. 195), а “класифікації документів” − поняттям “класифікації департаментських архівів”
(с. 199). Зовсім заплутана ситуація склалася з Авторським “новотвором” − реперторіями (? − це хіба що можна назвати “експансією” чи
“інтервенцією” французького “Répertoires”). На с. 203 так звані “реперторії” Автор називає “простими покажчиками”. А згадуючи про працю
Марселя Бодо “Répertoires et inventaires” і прекладаючи її як “Реперторії та описи”, зазначає, що “він [М. Бодо − К. К.] висвітлив роботу
французьких архівів зі складання й видання стислих описів і реперторіїв... і переконував, що найзручнішою формою довідників є реперторії.
Відтак, пропонував відмовитися від укладання стислих описів” (с. 200).
За Авторською логікою виходить, що “прості покажчики” є найзручнішою формою довідників? Очевидно, тут Автора підвело “використання неофіційних перекладів”. Відомо, що базовим довідником в архівах
є описи. І в перекладі з французької “Répertoires” є описами на рівні
архівної одиниці зберігання (l’article = item = Verzeichnungseinheit) або
справи (dossier). Натомість inventair є пошуковим засобом (складовою
довідкового апарату архівів), який представляє описання на рівні документа (au niveau de la pièce)11.
Спроби теоретизування навколо питань періодизації історії архівів мали наслідком змішування понять “періодизація історії архівів”
та “періодизація архівної справи”. Звернувшись до праць Є. Старостіна, Автор наголошує, що він “одним із перших російських істориків
запропонував власну періодизацію історії архівів, музеїв та бібліотек
Західної Європи” (с. 308) і, відкинувши марксистський та позитивіський принципи періодизації, намагаючись знайти універсальний підхід,
“учений виокремив спільний для архівів, бібліотек та музеїв перший
період − “практичне архівознавство”... Початок другого періоду − “методичне архівознавство”... Ознакою переходу до третього етапу − “наукового архівознавства” вчений вважав оформлення архівів у державну галузь управління та початок розроблення наукових засад архівної
науки [?]” (с. 309). Вказані ознаки двох останніх періодів “розроблення
методичних проблем архівної справи” та “розробення наукових засад
архівістики” є ознаками періодизації архівної справи (те, що наприкінці ХІХ − початку ХХ століття називалося Архивоведéніе і писалося не
через “ѣ”, а з двома літерами “е”).
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Плутанина виявилася не лише з архівознавчим поняттєвим апаратом. Так, згадуючи публікацію В. Романовського про втрату документів старої Гетьманщини під час Глухівської пожежі 1784 р., вказує
“В. Романовський на противагу усталеній думці про майже цілковите
знищення “архівних багацтв старої Гетьманщини” подав реєстр втрачених під час пожежі справ Генерального, Ніжинського, Стародубівського, Лубенського, Полтавського, Київського, Миргородського, Прилуцького, Переяславського, Гадяцького, Чернігівського повітів” (с.
362). Насправді ж у публікації йшлося про втрату документів Архіву
Генеральної військової канцелярії, яка структурно складалася з відділень чи департаментів, що звалися “повытьями”. Саме тому згадуються
перелічені “повиття”, а не повіти.
Перед автором, який наважується досліджувати методологію архівістики постає непросте завдання − розкрити специфіку методології
архівознавства, дослідити ті її складові, які б увиразнили наукову сутність цієї дисципліни. Таке дослідження потребує фундаментальності
формулювань, теоретичних обґрунтувань методологічних характеристик архівознавства. Йдучи уторованим шляхом саме цієї сфери теорії
архівознавства12, Автор мала сформувати власну систему поглядів, нові
підходи та інтерпретації методологічних засад архівної науки. Послуговуючись трактуваннями, дефініціями, почерпнутими з наукознавчої
літератури про загальнонаукові методи пізнання та методи окремих наукових дисциплін, подає перелік методів (“загальних або методів світоглядних наук”, загальнонаукових, дисциплінарних), не обґрунтовуючи
можливості цих методів (наприклад, згадані методи індукції, дедукції,
аналогій, порівняльно-історичний, моделювання) у архівістиці. Виклад
методології зводиться до розлогих пояснень термінів і понять: “метод”,
“герменевтика”, “аналіз” (ще й з відповідниками грецькою, російською,
англійською та німецькою мовами !), “синтез” “абстрагування”, “аналогія”, “моделювання” (с. 120−124). Констатуючи факт застосування
в архівознавстві системного аналізу в 1960-х рр. і його обґрунтування
в працях російських, німецьких і польських науковців, Автор не лише
не проаналізувала внесок вчених (Автократов, Воробйов, Ендерс, Навроцький) (с. 125) у обґрунтування методу системного аналізу, а й не
вказала жодної з праць, присвячених цьому питанню.
Академічне видання потребує глибокої аналітики, теоретичних
узагальнень. У даному випадку аналітику та теоретизування частіше
підміняє виклад фактографії, не завжди дотичної до проблем теорії та
методології архівознавства. Так, задекларувавши у назві параграфу 3.2
дослідити внесок Міжнародної ради архівів у розвиток архівної теорії,
виклад матеріалу зводить до реферативного огляду питань, що розглядалися на Міжнародних конгресах архівістів. До того ж, фактографія
щодо дати і місця проведення, порядку денного форумів Міжнародної
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ради архівів (МРА) продубльована й у додатках (Міжнародні конгреси
архівів − сс. 477−484) до монографії. Можна для прикладу порівняти
інформацію про ІІ Міжнародний конгрес архівістів у тексті (с. 396) та
додатках (с. 477 − залишається лише уточнити, яке питання розглядалося на цьому конгресі: “Архіви історичних музеїв” чи “Історичні
музеї при архівах”?). Однак діяльність секцій МРА, створених для досліджень та обміну інформацією в різних галузях професійної діяльності (архіви парламентів і політичних партій, архіви університетів і
дослідних інститутів, нотаріальні архіви, сігіллографія та ін.), конференцій (крім CITRA), семінарів, аналіз архівної періодики та сучасних
проектів МРА у партнерстві з UNESCO, IFLA, ARMA, ICOM, ICCROM
та іншими організаціями залишилися на маргінесі монографічного дослідження.
Абсолютно відстороненим від проблем теорії та методології архівознавства є детальна характеристика питань, що обговорювалися на
міжнародних форумах архівістів: “ламінування (реставрація шляхом
розташування документа між двома шарами плівки із застосуванням
різних видів синтетичних речовин)”, “копіювання документів на мікроплівці, яка має срібне емульсійне покриття на целюлозно-ацетатній
(вогнетривкій) основі, а найбільш зручним для відтворення документів
є ролики 35 мм мікроплівки”, (с. 400, с. 405), “вплив технічного оснащення архівів та інтенсивного використання документів, застосування
в архівах мікрофільмування, мікрофіш, виготовлення і продаж мікрокопій документів, ... видатки на виробництво мікрофільмів (оплата
спеціалістам та архівістам), амортизація устаткування, витрати на
зберігання контрольних копій, ... покриття коштами від продажу мікрофільмів” (с. 412).
Поза тим, важливі теоретичні питання, розглянуті на цих конгресах
МРА (“принципи відбору документів”, “специфіка відбору і зберігання документів особового походження” (с. 398), “методологічні засади вивчення історії архівів у виступі Л. Сандрі” (с. 406)), залишились
поза увагою або вказано, що вони мали “науковий інтерес”. На жаль,
Автор не змогла узагальнити внесок МРА у розвиток архівної теорії,
проблемно окреслити теоретичні питання, охарактеризувати еволюцію
та пояснити причини зміни архівознавчої парадигми. Конспективний
виклад за хронологією матеріалів про Міжнародні конгреси архівів (в
основному за публікаціями у вітчизняних архівознавчих періодичних
виданнях) переконує читача в тому, що саме цей “внесок МРА у розвиток архівної теорії” і сутність фундаментальних наукових установок на
загальному тлі розвитку гуманітаристики Автору не вдалося розкрити.
Задля солідності наукового доробку Автор вдається до широких
посилань на зарубіжні видання та цитування джерел мовою оригіналу.
Щоправда, припускається помилок, коли це стосується передачі тек-
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стів англійською, французькою та німецькою мовами (с. 37 “...theorique
et pratique de la function ’archives”, слід − “...théorique et pratique de la
fоnction d’archives”; с. 63, прим. 142 “... successots... servise”, правильно − “... successors... service”). Помилки зустрічаються й у відтворенні
назв праць зарубіжних авторів: у двічі згаданій праці П.-Ф. Фурньє замість слова “видання − l’édition” зазначено “l’ditio” (с. 76), “l’editio”
(с. 195). Розкрите у назві праці Й. А. Егга імені останнього не відповідає нормам правопису: J[osef] (с. 19, прим. 1 − правильно Jos[eph], тут
же неправильно вказане і місце видання: Gohta, замість Gotha). У згаданій праці Егга помилково написане слово “Archiwissenschaft” (с. 171,
замість Archivwissenschaft); назву “Підручника для архівіста префектур...” Е. Л. Шампольона-Фіжака відтворено як “Mannel de l’archivist”
(с. 172, правильно − Manuel, як і зазначено на с. 191); “Les archives
privées...” вказано як “Les archives privies...” (с. 73, прим. 187); у назві книги М. Дюшена про еволюцію пошукових засобів “instruments
de recherche” архівів слово “instruments” помилково замінено на
“instalments” (с. 217).
Не може не викликати питання, чому при визначенні понять “архів” та “документ” Автор апелює лише до радянського стандарту ГОСТ
16487-83 (с. 65, с. 89; на с. 65 − помилково зазначено: ГОСТ 1647-83),
і жодного посилання немає на національний стандарт України ДСТУ
2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять”. Останній заслуговує на особливу увагу, якщо аналізувати еволюцію трактувань базових архівних термінів.
Монографія значно б виграла, якби прибрати побічну і недотичну
до досліджуваної теми інформацію − розлогі коментарі хрестоматійного характеру про Аменхотепа ІV (с. 66) та Візантійську імперію (с. 68),
“Епос про Гільгамеша” (с. 67), доктрину Монро (с. 318), довгий перелік осіб, нагороджених премією У. Ліланда (с. 338), детальний виклад
проблем мікрофотокопіювання (с. 300−301), про висоту стелажів, щоб
обходитися в архівосховищах без драбин (с. 362) і т.п.
Тексту монографії, “змонтованому” методом “злиття” попередніх
публікацій, вочевидь бракує уніфікації. Так, біографічні відомості про
істориків, архівістів подаються або у підрядкових примітках (сс. 75,
101, 348, 353, 355 та ін.), або презентуються у самому тексті (сс. 24,
44, 49, 50). Не всі прізвища та імена зарубіжних архівістів вказуються латиною (див.: сс. 129, 145, 401, 415 та ін.). Є приклади, коли зазначається латиною лише прізвище архівіста (с. 101 − Camus; він же
Armand-Gaston Camus − К. К.), або прізвища та імена подаються лише
в українській транскрипції (с. 75 − Жозеф-Ноель де Вайї (Наталіс де
Вайї) − насправді він Жан-Ноель − Jean-Noёl dit Natalis de Wailly −
К.К.; с. 23 − Жан-Марі Жозеф Артур Жирі, французькою мовою пишеться − Jean-Marie Joseph Arthur Giry). Тут можна закинути росіянам,
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які у своїх працях не подбали про латинську транслітерацію імен та
прізвищ і не передбачили, що комусь для “фундаментальних” праць
знадобиться саме це!
Метод “монтування” вніс непорозуміння й у посилання на джерела
та літературу. Чому, скажімо, Автор цитує канадського архівіста Ж.П. Валло, а посилання робить на Х. Тейлора (с. 73, прим. 189), а цитуючи С. Г. Кулешова − на В. Виноградова, М. Стяжкіна та ін. (с. 136,
прим. 402) ? До того ж, цитати “прив’язуються” не до конкретної сторінки вказаної публікації чи видання, а посилання робиться на працю
взагалі (с. 121, прим. 354; с. 139, прим. 415; с. 191, прим. 96), що викликає небезпідставну підозру у читача або рецензента щодо ознайомлення Автора з книгою або публікацією.
Сучасні технології стають в нагоді тим дослідникам, які колись послуговувалися методом “ножиць і клею”. Однак комп’ютерна техніка,
сканери нерідко підводять авторів текстів, що сталося і в даному випадку. У тексті монографії згадуються “печатки … що привішувалися
до документа на Линурі” [с. 148, читайте: на шнурі − К. К.]. Є примітки, які випадково потрапили з попередніх текстів публікацій (с. 295 −
прим. 8, коли поруч йде примітка 403), невірно скановані слова (с. 209
glorieuks, замість glorieux − К. К.). І що взагалі дивно − потрапляння
номеру сторінки журналу в назву видання (с. 213, прим. 148 − Actes du
120e congrès national des 64 sociétés historiques et scientifiques... цифра
“64” є номером сторінки журналу “Архіви України”, де була опублікована стаття Автора). Ці моменти можна було б обійти увагою, якби
йшлося не про академічне видання.

Презентація використаних джерел:
суб’єктивний фактор
Рецензована праця є класичним зразком реанімування компілятивного методу − зіставлення думок, ідей попередників без їх належного аналізу і власних настанов. Навіть сумлінне реферування окремих
наукових досліджень із заданої теми не надає якісних переваг роботі.
Якщо ж праці попередників зреферовано неточно та ще й з помилками,
тоді чи варто говорити й про доцільність таких “досліджень”? У представленні використаних джерел нерідко присутнє довільне їх тлумачення, а то й перекручування думок попередників.
Задля наочності візьмемо спрощену і не зовсім коректну інтерпретацію Автором змісту окремих праць і важливих теоретичних положень
класика російського архівознавства В. Автократова. Так, згадуючи
статтю В. Автократова “Из истории формирования классификационных
представлений в архивоведении ХІХ−ХХ ст.”, Автор зазначає, що він
її “присвятив проблемі організації архівних фондів” (с. 297). А далі
йдеться про розгляд вченим питання запровадження універсальної кла-
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сифікаційної одиниці “фонд”, що стало підставою для класифікації документів за принципом походження. Поза увагою залишилися важливі спостереження В. Автократова стосовно тематичних класифікацій,
їх укорінення у практику архівної роботи і “устойчивость в сознании
ученых”, пояснення культу пертинентних класифікаційних схем13.
Викликає непорозуміння теза Автора про те, що В. Автократов убачав “сутність архівного описування − у стисканні відомостей первинної інформації для архівних довідників”, а “сенс роботи архіву в галузі
використання інформації − у організації передавання інформації” (с.
298−299). Про “степень сжатия первичной информации” В. Автократов
дійсно говорив, але в контексті питання про типи довідників і, відповідно, характер описової статті − “вопрос не только уровня объекта описания, но, скорее, уровня объекта поиска и степени сжатия первичной
информации в справочниках”14. За спрощеним тлумаченням важливих
тез вченого не лише губиться глибина його теоретичного мислення, а
й приписуються невластиві йому форми висловлювання.
Неточності спостерігаємо не лише в інтерпретації джерел, а й у їх
цитуванні. “На його [В. Автократова − К. К.] думку, − пише Автор, −
“об’єкт архівознавства народжується на стику сфери документостворення з архівною справою, коли усталені системи документування,
втративши значну частину своїх оперативних ознак, відокремлюються
від сфери управління, що їх породила”” (с. 47). Тут повна плутанина з
поняттями “системи документування” та “системи документів”. Система документування − своєрідна програма документаційного забезпечення, наприклад, управління, що включає: сукупність відповідних
видів документів (управлінських), з визначеними формами, реквізитами, порядком їх створення, обробки та руху. Зрозуміло, що система
документування не може відокремлюватися від сфери управління, а
“отпочковываться от сферы управления” можуть лише “сложившиеся
системы документов”15.
Спрощеним, а відтак і неправильним, є цитування В. Автократова стосовно закономірності “постоянного повышения в составе ГАФ
удельного веса документов советского периода с соответствующим
уменьшением дореволюционных документов”16. І. Матяш, посилаючись
на цю тезу, пише: “Закономірностями архівознавства В.М. Автократов
називав такі: а) фондоутворення; б) постійне зростання в складі ДАФ
документів “радянського періоду з відповідним зменшенням дореволюційних документів”” (с. 54). “Відповідне зменшення” стосувалося, за
В. Автократовим, питомої ваги дореволюційних документів у складі
ДАФ. На с. 156−157 Автор вказує, що В. Автократов “розглядав визначення інформації в розумінні “відображеного розмаїття реальної дійсності і форми зв’язку елементів у системі, котра спирається [?] на
філософську категорію відображення””. Насправді йдеться про “опред-
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еление информации как отраженного разнообразия реальной действительности и как формы связи элементов в системе, опирающееся на
философскую категорию отражения”17.
Не завжди коректними є переклади текстів В. Автократова. Так,
“вероятность актуализации той или иной информации в целях познания прошлого”18 перекладається як “можливість актуалізації ретроспективної інформації”, а “вероятностный подход” трактується як
“можливісний підхід” (с. 57). У Автократова йшлося саме про ймовірність актуалізації: чим більша ймовірність актуалізації інформації, тим
вища її цінність, причому ймовірність багаторазової актуалізації відповідно підвищує рівень цінності інформації.
Довільно інтерпретує Автор і науковий доробок В. Веретенникова.
Характеризуючи його “фондову теорію”, І. Матяш зазначає: “Найзагальнішим поняттям В. Веретенников вважав “архівний матеріал”, під
яким розумів багатоаспектний документальний масив, що надійшов на
державне зберігання від різних фондоутворювачів. ... Упорядковані
документи одного фондоутворювача, за В. Веретенниковим, набували значення архівного фонду...” (с. 356). Разом з тим, фундаментальне
поняття “фондоутворювач” В. Веретенников не використовував, а оперував поняттями “історична індивідуальність”, “фундатор фонду”, “індивідуальний та громадський організм”19, “установа-фондоскладач”20,
або просто “установа (приватна, громадська, державна, професійна,
кооперативна тощо)”, “певна особа (приватна, урядова, юридична)”21.
Питання про укорінення і побутування в архівістиці фундаментального поняття “фондоутворювач”, запровадженого Ґ. С. Ґабаєвим на початку 1920-х рр., заслуговує на окреме дослідження. Помилково Автор
тлумачить наступне: “В. М. Автократов наголошував, що сформульоване Ґабаєвим... поняття “фондоутворювач” було не вузьким поняттям
воєнного архівознавства” (с. 297). Термін “вузьке/не вузьке поняття”
В. Автократов взагалі не вживав, він лише констатував, що “сформулированное Габаевым понятие “фондообразователь” вышло за пределы
военного архивоведения, получило всеобщее архивоведческое значение”22.
Вищевикладене вкотре переконує, що презентація та інтерпретація
джерел потребує ерудиції та високої професійності.

Наукова етика: усталені традиції
Авторові рецензованої монографії бракує етичних норм у представленні праць попередників. Так, аналізуючи творчу спадщину
В. Автократова, І. Матяш не дотримується певної дистанції. Вказівка
на “Вразливість запропонованої В. М. Автократовим, у цілому, логічної структури полягала в тому, що він виходив із тодішньої архівної
практики Радянського Союзу, уникаючи узагальнень світового рівня”
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(с. 53−54) свідчить хіба що про зверхнє ставлення до наукового доробку вчених, які торували нелегкий шлях архівної теорії. Про теоретиків
такого рівня слід писати якщо не з пієтетом, то з належним респектом.
Не обійшлося без критики праці Є. В. Старостіна “Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии”: “...праці бракувало цілісності концепції” (с. 308). По-перше, це ж можна закинути
й Автору цієї монографії23. По-друге, годиться демонструвати повагу не лише до більш досвідченого колеги, а й до свого “співавтора”,
бо не секрет, що більшість ідей та фактографію стосовно зародження
архівістики в Європі Автор запозичила саме у Є. Старостіна. З праць
цього відомого московського професора списувалися перші розвідки
І. Матяш, де згадувалися Раммінген, Бреннеке, Аебтлін, Мультц, Баттеней, Мар’є та інші зарубіжні автори. Основний фактографічний матеріал щодо міжнародного архівного співробітництва узятий також у
Є. Старостіна з його навчальних посібників: “Развитие международного архивного сотрудничества до Второй мировой войны” (М., 1983) та
“Международные архивные организации и их деятельность” (М., 1989).
Традиційно добрим словом автори монографій згадують тих, хто
долучався до видання: надавав допомогу в укладанні чи уточненні бібліоґрафії, рецензував роботу, консультував, перекладав іншомовні тексти.
Навіть визнані метри науки висловлюють подяку колегам24, іноді “співавторами” своїх книжок називають студентів25. Скромна згадка про те,
що “в праці використано неофіційні переклади статей і монографій зарубіжних учених” (с. 16) з англійської, польської, французької, німецької
мов не дає уявлення про роль перекладачів, бібліографів, рецензентів,
які відіграли важливу роль в удосконаленні тексту рецензованої монографії. Адже завдячуючи цим “співавторам” Валдо Гиффорд Леланд26
(Waldo Gifford Leland) означений тепер правильно як Уолдо Гіффорд
Ліланд (с. 26), М.[onsieur] Баттеней27 повернув своє ім’я Жозеф (с. 168),
а Йоган Фейт (с. 76) позбувся неправильно вжитого власного імені Йозефа28. Хоч, власне, і робота з іншомовними працями, і бібліографія, яка
супроводжує дослідницький текст, є інтелектуальним простором лише
самого Автора, який претендує на кінцевий якісний продукт.
Наступне некодифіковане правило стосується укладання покажчиків: іменних, географічних назв, предметних, змішаних. За відсутності
покажчиків читачеві чи рецензентові доводиться неодноразово переглядати весь текст у пошуках конкретної інформації про особу, видання, інституцію. Саме укладання таких покажчиків унеможливило б існування в тексті даної монографії різночитань: Йозеф Фейт − Йоган
Фейт (с. 174); Крістін Нугаре (як і має бути Christine Nougaret с. 105,
с. 219) − Крістін Ногаре (c. 428); Е. І. Хан-Піра (с. 65) − Е. Й. ХанПіра (с. 295 й ін.); Анрі Штейн (с. 192) − Анрі Стейн (с. 390); Мейснер Г. О. − Майснер Г.О. (с. 391−392); Б. Боніфаціо − Б. Боніфацій
(с. 15, с. 165); Жан-П’єр Вало (с. 73) − Жан-П’єр Валло (с. 423), або
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необхідності багаторазового нагадування про те, що Поль Отле є видатний бельгійський вчений (сс. 87, 93, 113, 155).
Наприкінці монографій традиційно додається бібліографічний перелік. Прикінцева бібліографія надала б можливість Авторові уникнути
повторення довгих назв праць у тексті монографії та підрядкових примітках (сс. 20, 162, 166 − назва праці Г. Аебтліна)
Усталеною традицією, якої дотримуються дослідники, є подача в
тексті і примітках лише тих праць, які особисто опрацьовані автором.
Ігнорування цього “правила доброго тону” Автором рецензованої монографії мало наслідком неправильне відтворення назв відомих праць.
Наприклад, у назві праці Й. А. Егга “Теоретичні ідеї архівознавства”
слово Leitung підміняється Zeitung (насправді йшлося про практичні Настанови/“Руководство”, а не про Газету) (с. 19, прим. 1)29. Більш
парадоксальна ситуація спостерігається з посиланням на багатотомну
працю “Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti” (“Діяння святих Ордену святого Бенедикта”). У монографії назва зазначена як “Acta Ordinis
S. Benedicti” і перекладається Автором як “Акти Ордену [?!] Бенедиктинців” (c. 167). Проект боландистів “Діяння усіх святих, яких вшановують у цілому світі” (“Acta Sanctorum quotquot in toto orbe coluntur”),
Автор називає “акта святих” [?!] (с. 144).
Двічі згадуючи про фундаментальну працю вчених-бенедиктинців конґреґації Св. Мауруса [св. Мавра − К. К.] “Nouveau traité de
diplomatique” (с. 19−20, прим. 4; с. 167), Автор не називає їх імен:
Шарля-Франсуа Тустена (Charles-François Toustain) та Рене-Проспера
Тассена (René-Prosper Tassin). До того ж назва праці зазначена з помилкою: “Nouveau Traite de diplomatique theorique [?]” (с. 20, прим. 4)30.
Неправильно або неповно подані назви праць не є поодиноким явищем у рецензованій праці. Так, статтю Ш. К. Чхетії “Архивоведение,
его предмет, задачи и цели” подано як “Архивоведение, его предмет и
задачи” (с. 33, до того ж, вказана неповна назва періодичного видання, де була опублікована ця стаття − “Науч.-информ. бюл. [Архивного
управления МВД Грузинской ССР]”). Праця Габріеля Рішу (G. Richou)
“Traité théorique et pratique des archives publiques” при першій згадці
зазначена як “Traite [без діакритичного знаку accent aigu. Ігнорування
діакритичних знаків не є поодиноким випадком − К. К.] historique et
pratique des archives publiques” (с. 26, порівняйте назву праці на с. 191).
У назві праці Мonsieur Mariée “Traité des archives...” після слів “ordre
simple” пропущено “laconique & constant” (с. 169).
Свідченням того, що Автор не тримала в руках праць, на які посилається, є помилки у відтворенні прізвищ та імен їх авторів. Так,
прізвище Поля Отле (Paul Otlet) вказується як “Otle P.” (c. 113, прим.
326). До того ж П. Отле названий Автором основоположником науки
про документознавство [?! − чи науки про документ? − К. К.] (с. 113,
прим. 327). Якоба Спона (Jacob Spon − Jacobi Sponii) − автора згада-
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ної праці “Miscellanea eruditae antiquitatis…” названо Шарлем (с. 149).
Якщо Автору випало згадати про “відомого архівознавця М. Кетана”
(с. 62), то, принаймні, слід правильно вказувати його ім’я і прізвище −
Мішель Кєтен (Michel Quétin).
Ще більше “не пощастило” двом відомим французьким архівістам − випускницям національної Школи хартій, яких Автор вважає
чоловіками. Франсуаза Дюран-Еврар (Françoise Durand-Évrard) названа Франсуа Дюран-Евраром (с. 214), а визнаний міжнародний експерт
з управління електронними архівами Марі-Анн Шабен (Marie-Anne
Chabin) стала М.-А. Шабеном (“за влучним висловлюванням М.-А.
Шабена” − с. 142).
Плутанина з іменами не обмежується лише іноземцями. Так, відомий український архівіст Віктор Олександрович Романовський постає
з новим ім’ям − Володимир (с. 28), а російський архівознавець, викладач Петербурзького Археологічного інституту, автор курсу лекцій у
ПАІ “Архивовѣдѣніе” Андрій Петрович Воронов31 названий Олександром (с. 24, не зазначені й роки життя А.П. Воронова, як це традиційно робить Автор, згадуючи інших видатних вітчизняних і зарубіжних
архівознавців). Російський вчений, спеціаліст у галузі архівознавства
науково-технічних і кінофотофонодокументів, автор навчальних посібників Олександр Аврамович Кузін фігурує як О. Кузик (с. 37). Залишилися російськомовні ініціали інших відомих російських істориків, архівістів: Миколи Григоровича Філіпова (Н. Г. Філіпов − с. 37, прим. 68),
Вадима Миколайовича Самошенка (В. Н. Самошенко − с. 309), Валерія
Олександровича Савіна (В. А. Савін − с. 140). Євген Старостін вказаний як Є. Старостін, а Євген Тарле − Е. Тарле (с. 9). Однак прагнення
Автора “українізувати” всі імена, імена по батькові відслідковуються в
тексті, на прикладі Івана Єфимовича Андреєвського − Іван Юхимович
(с. 22 та ін.).
Ми вже вказували на “небезпідставну підозру”, що відсилання до
робіт зарубіжних авторів та їх переклади переносяться з російськомовних видань. Так, переклад згадуваної в монографії праці директора
Національного архіву Франції Шарля-Віктора Лянґлуа та його співробітника Шарля Сеньобоса “Introduction aux études historiques” Автором
здіснений за російською версією: “Вступ до вивчення історії” (“Введение в изучение истории”) (с. 193), хоч більш точним є український
переклад назви цієї праці “Вступ до історичних студій”.
Непорушним правилом науковця є посилання на використані джерела та літературу. Однак у тексті рецензованої монографії часто ігноруються такі посилання при згадках авторів, їхніх праць, доповідей
на міжнародних форумах і навіть при цитуванні чи детальному реферуванні праць (див.: сс. 416−419, 421−423, 438−455, 461−463).
При посиланні на архівні документи варто було б подати не лише
повні назви архівів, а й назви фондів (сс. 317, 350−351, 353−355 та ін.),
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а подеколи й назви справ, щоб читачу не довелося звертатися до архівних путівників та анотованих описів справ. Наприклад, було б цікаво
дізнатися про склад документів справ 817 та 1686, оп. 1, фонду 89 Державного архіву Одеської області, які дають “ключ до розуміння [загадки особистості Теодора Рузвельта Шелленберга], пов’язаний із традиціями роду” (с. 317). “Глухі” посилання на фонди, описи та справи (с.
357, прим. 560) унеможливлюють персоніфікацію гострих дискусій, що
точилися навколо понятійного апарату архівної науки.

Не з перших рук
Як ми уже зазначали, у Автора є схильність послуговуватися чужими ідеями чи запозичувати чиїсь інтерпретації та видавати їх за
свої32. Навіть поверховий зондаж свідчить про наявність неприпустимої
практики плаґіаторства − запозичення фраґментів творів попередників,
зокрема, російських архівознавців, особливо, коли йдеться про аналіз
праць німецьких, польських, французьких істориків та архівістів. Наведемо конкретні приклади:
Моноґрафія Ірини Матяш

Праці інших науковців

У квітні 1820 р. без тлумачення змісту
його [терміну “архівна наука” − К. К.]
використав автор однієї з перших
російських
концепцій
архівної
реформи... барон Густав Андрійович
Розенкампф... У поданому ним
рапорті щодо “Плана о приведении в
лучшее устройство архивов вообще”
управителю комісії зі складання
законів В. П. Лопухіну [Лопухіна,
що очолював Комісію зі складання
законів, звали Петро Васильович −
К. К.] йшлося про необхідність
“определить сведущих людей, кои бы
могли усовершенствовать себя в так
называемой архивной науке” (с. 21).

…Плана о приведении в лучшее
устройство архивов вообще, пред
ставленного при рапорте Главно
управляющему Комиссией по состав
лению законов князю П. В. Лопухину
бароном Г. А. Розенкампфом (1820),
в котором содержится упоминание
об “архивной науке”.

Габаєв
Георгій
Соломонович
(1877−1856) − нащадок старовинного
грузинського роду Габашвілі (Га
баонелі). Закінчив Волод.-Київ
ський [?]34 кадетський корпус
(1895), Миколаївське інженерне
військове училище (1898), служив
у саперних військах. Захоплювався

Георгий
Соломонович
Габаев
(1877−1956) родился в семье провин
циального офицера, происходившего
из знатного грузинского рода Габашвили (Габаонели). … В 1895 г. Габаев окончил кадетский корпус…, а в
1898 г. − Николаевское инженерное
военное училище. … Вся дальнейшая

...
в
число
безотлагательных
мер, которые предлагал принять
Розенкампф,
фигурирует…
и
подбору “сведущих людей”, которые
могли бы усовершенствовать себя в
архивной науке.
(Хорхордіна Т. І.)33
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воєнною історією. Закінчив Петер
бурзький археологічний інститут
(1903) зі званням члена-співро
бітника. Належав до засновників
імператоського Російського військо
во-історичного товариства, був
членом його Ради і Комісії з роз
роблення питань воєнної історіогра
фії, помічником редактора “Жур
нала Императорского Русского
военно-исторического общества”
(з 1909 р.)35. Працював у наукововидавничому відділі ІІІ секції ЄДАФ.
1919 р. обраний почесним членом
Петроградського
археологічного
інституту. Репресований 1930 р.
(“справа істориків”), засуджений до
страти [?] (с. 78, прим. 210).

его военная служба протекала в саперных частях… Габаев рано проявил интерес к военной истории.
Археологический институт Габаев
окончил в 1903 г. со званием членасотрудника… с особенным удовольствием воспринял в 1919 г. избрание
почетным членом. Габаев стал одним
из учредителей ИРВИО, вошел в его
Совет и Комиссию для разработки
вопросов военной историографии…,
являлся помощником редактора
«Журнала ИРВИО». С большим воодушевлением Габаев встретил сформирование в конце 1918 г. при ІІІ
секции ЕДАФ научно-издательского
отдела… В него вошли венные специалисты, и среди них … и Габаев.
…последовал третий арест Габаева
[1930 г.]… Габаев привлечен по делу
академика Платонова и “вообще
Академии наук”. В мае 1931 г. был
объявлен приговор… − десять лет
концлагерей.
(Автократов В. М.)36

Поширені в архівознавстві також
методи історії. Йдеться, зокрема,
про описовий метод..., орієнтований
на критичну інтерпретацію подій,
явищ, фактів дійсності та їх наукове
пояснення В історичній науці описовий метод дозволяє виявлення та
фіксацію емпіричних відомостей, їх
опрацювання та співвіднесення з відповідними реаліями і поняттями науки (с. 125).

…исторической науке свойствен
описательный подход к изложению
исследуемого материала. Говоря так,
мы имеем в виду не простую констатацию историком установленных
им фактов, а их критическую интерпретацию… так и их объяснение…
Описательный метод исторической
науки предполагает выявление, фиксирование, первичную группировку
фактов и соотнесение их с соответствующими историческими реалиями… и с научными понятиями.
(Автократов В. М.)37

Фурньє докладно розглянув питання
класифікації, включно з методикою
розташування справ на стелажах,
нумерацією та штемпелюванням...
Фурньє подав власну класифікацію
можливих свідомих і несвідомих

Фурнье подробно рассматривал вопросы классификации, вплоть до
размещения дел на стеллажах, проставления номеров и штампов…
…авторская [Фурньє] классификация
возможных ошибок при публикации
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помилок під час публікації архівних
документів. Серед таких було наз
вано помилки в написанні слів, про
пуски, викривлення змісту слова,
повтор у написанні слів, додавання
(інтерполяція), свідома зміна змісту,
диттоґрафія (подвійний набір слова)
(с. 195).

письменных памятников: повреждение или невольное искажение текста, погрешности написания, перестановка слов, их замена, пропуски,
добавления (интерполяция), сознательное изменение смысла, диттография (двойной набор слова).

Ів Перотен наголошував на необ
хідності уважно вивчити питання
контролю над проведенням експертизи цінності, розробити справжню доктрину відбору, звільнивши
від цієї відповідальності архівіставиконавця. Мікрофільмування, ком
пактні стелажі, розвиток техніки
усвідомлювалися ним як важливі
елементи вирішення проблеми. Нагально необхідним він уважав також
будівництво архівних приміщень і
проміжних сховищ, які швидко наповнюються і вивільняються (с. 203).

Автор [Перотэн] считает, что необходимо внимательно изучить вопрос
контроля за проведением экспертизы… разработать настоящую
доктрину отбора, освободив от
этой ответственности архивистаисполнителя. Микрофильмирование,
компактные стеллажи, развитие
техники (например, счетных машин)
осознавались как важные элементы
разрешения проблемы. Второе необходимое действие, по Перотэну, −
это строительство архивных зданий
и промежуточных хранилищ. По замыслу это должны быть транзитные
пункты, наполняющиеся так же быстро, как и освобождаемые.
(Кальсіна О. А.)39

Своє розуміння принципу поваги
до фондів подав Карл Лярош (Carlo
Laroche) у праці “Що означає повага до фонду? Ескіз структурального архівознавства” (“Que signifie
le respect des fonds? Esquisse d’une
archivistique structural[e]”, 1971).
Учений вбачав у архівах продукти
організованої людської діяльності,
спадщину діяльності організацій у
всіх галузях адміністративної практики. Завдання архівіста, на його
думку, полягало у всебічному аналізі
структури установи та її розвитку
в часі і просторі з метою вироблення щонайточнішої класифікації −
“змальованої з існуючої системи
фактів”. На його переконання архі
віст не з’ясовує цінність документа,
лише відновлює принципи, які існу
вали в організації (с. 207).

…работа Карло Ляроша “Что означает уважение фонда? Эскиз структурального архивоведения” 1971
имеет в своей основе идею о том, что
архивы должны считаться наследием деятельности организаций во
всех областях административной
практики. Архивист должен, следовательно, изучить строение организации, проанализировать его со всех
сторон, понять его механизм развития во времени и пространстве,
по документам определить его деятельность, чтобы в классификации
отразить все это как можно точнее
и ближе к реальности. По Лярошу,
архивист не судит о ценности документа, он восстанавливает те
принципы, которые существовали в
организации…
(Кальсіна О. А.)40

(Кальсіна О. А.)38
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Бруно Дельмас ... поширив зміст
цього поняття [“нові архіви”] на
групи документів зі специфічними
носіями (“аудіовізуальні архіви”,
“звукові архіви”, “усні архіви”)
та створені за допомогою нових
технологій (“інформаційні архіви”
тощо). Останні він розумів як архіви
організацій, за напрямком діяльності
пов’язаних із інформатикою, або
групи документів, створені за допомогою
засобів
інформатики
(мікрофіші, оптичні диски тощо)
... Погляди Бруно Дельмаса мали
істотний вплив на формування
терміносистеми для означення нових видів архівних документів і нових
видів архівів (с. 210−211)

Автор [Б. Дельмас] рассматривает
термины “аудиовизуальные архивы”, “звуковые архивы”, “устные
архивы”, затрагивая такие понятия
“новые архивы”, “информационные
архивы”. Дельмас определяет “новые
архивы” как естественную группу документов, созданных с помощью новых технологий, чаще всего на новых
носителях. Автор анализирует, какой
смысл обычно вкладывается в понятие “Информационные архивы”. Это
либо архивы организаций по роду
деятельности связанных с информатикой, либо группы документов, созданные с помощью средств информатики (микрофиши, магнитные
ленты, оптические диски и т.д.)…
Терминологическая работа Бруно
Дельмаса имела большое значение
для приведения в порядок системы
терминов, употребляемых для обозначения новых видов архивных документов и новых видов архивов.
(Кальсіна О. А.)41

Криза об’єкта архівної науки знайшла відображення і в термінології.
Типове вживання у французькій мові
терміна “архів” в множині жіночого
роду з кінця 1970-х рр. Поступово
змінювалося одниною. Бруно Дельмас залишався прихильником “множини”, оскільки вважав таку форму
раціональною, бо документи не існують відокремлено і зазвичай зберігаються тільки разом з іншими аналогічними документами, об’єднаними
за хронологічним принципом (с. 212)

Бруно Дельмас… полагает, что в терминологии проявился кризис объекта
архивов. С конца 1970-х гг. все чаще
и чаще встречается слово “архив”
в единственном числе. Так как во
французском языке это слово обычно употребляется во множественном числе женского рода, автор считает важным посмотреть оправдано
ли это новое явление… Документы,
поскольку они касаются самой жизни данного лица, не имеют самостоятельного существования и обычно
не хранятся отдельно, только вместе с другими аналогичными документами, объединенными по хронологическому принципу. Поэтому, по
сложившейся во Франции традиции,
Дельмас считает более рациональным использовать множественное
число, тем самым выражая особенность этих документов по отношению к другим.
(Кальсіна О. А.)42
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...розглядав зміни в понятті “документ” генеральний інспектор архівів Франції Жорж Вейл (Georges
Weill) у статті “Зміни в сучасному
архівознавстві”..., 1990. Виходячи
з розуміння поняття “документ” як
послання, складеного зі знаків, за допомогою яких автор відтворює, або
передає інформацію, Вейл виокремлював у ньому дві складові: носій
та “слід”. Чистий носій, на думку
Вейла, стає документом тоді, коли на
ньому зафіксовано “слід” ...терміну
“слід” надавав значення “елементів,
що відбивають людський геній”:
мову, почерк, технологію, хімічні та
фізичні складові, що характеризуються здатністю читатися і довговічністю (с. 213)

Відділення архівної науки від історії... може спричинити зведення її до
рівня інформаційної техніки (с. 213).
Помітною подією у розвитку французької архівної науки став підручник
Е. Бастьєна з архівного права (1996).
Відомий фахівець із цього питання,
проф. Бастьєн детально розглянув в
історичному розвитку процес кодифікації правових норм, пов’язаних
із комплектуванням архівів, забезпеченням збереженості архівних документів, використанням архівної
інформації (с. 216)
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Проблемы терминологии рассматривает генеральный инспектор архивов
Франции Жорж Вейл в статье 1990
г. “Изменения в современном архивоведении”. …Исследование Вейла
затрагивало проблему изменения
понятия документа. Автор характеризует понятие “графического документа” как совокупность носителя и
“следа”. Документ, по определению
Вейла, − это послание, составленное из знаков, посредством которых
автор документа с помощью определенного языка воспроизводит или
передает информацию. Автор характеризует разнообразие видов носителей. Но чистый носитель − это
еще не документ. Для этого необходимо, как подчеркивает Вейл, чтобы
на нем был оставлен след, который
может быть механическим, физическим или химическим по природе.
След − это отражение множества элементов, отражающих человеческий
гений: язык, почерк, технология,
химические и физические составляющие. Его характеристиками автор
называет также читаемость: невооруженным взгядом или с помощью
машины, − и долговечность.
(Кальсіна О. А.)43
…отделение от истории сводит архивоведение в ранг информационной
техники.
(Кальсіна О. А.)44
Э. Бастьен − историк права и специалист по архивному законодательству опубликовал в 1996 г. учебник
архивного права, в котором обобщив большой фактический материал представил архивное дело в его
историческом развитии и современном состоянии. Для решения интересующей нас проблемы особенно
важные разделы о режимах юридической защиты архивов, о комплектовании и использовании.
(Агеєва В. Б.)45
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Коронна метрика (Metryka Koronna)...
Коронну метрику було вивезено до
Росії, у ХХ ст. повернуто до Польщі
(с. 224, прим. 174).

Коронна метрика (польск. Metryka
Koronna)... К[оронну] м[етрику] було
вивезено в Росію. У 20 ст. К. м. повернено Польщі.
(Тищик Б.)46

Структура і частково зміст Додатку 2 “Тематика Міжнародних
конференцій “круглого столу” архівів (МККСА)” запозичені (без посилань) з публікації французького архівіста Крістіана Гюта (Christian
Gut) на сторінках журналу “Архіви України”47.
Надмірне вживання в тексті слів і фраз типу: “вказав / вбачав /
прогнозував”, “зазначив / зауважував / наголошував”,“узагальнив / висвітлив”, “розглянув / досліджував”, “охарактеризував / сформулював”,
“рекомендував / запропонував”, “цікаву [?! − звороти “цікаво, що”
(сс. 175, 192, 267, 455), “до речі” (с. 24) не є стандартами академічної мови] пропозицію висунув” (с. 369), “на його думку”, “особливий
інтерес мають погляди”, “науковий інтерес мала доповідь”, “сміливі
думки розвинула”, “цікаво, що відома праця” та ін. дає підстави для
скепсису щодо власних авторських ідей.

Фактографія у дослідженні: неохайність чи незнання?
На завершення вкажемо на помилки та неточності, які з огляду на
загальну ерудицію історика-архівіста, викликають запитання.
У монографії, як і у попередніх публікаціях Автора, вкотре поняття
“rossica” трактується як зібрання “книг, виданих до ХІХ ст. у Росії (у
тому числі слов’янських) у Імператорській публічній бібліотеці в СанктПетербурзі” (с. 83). Однак, це зовсім не так. “Rossica” − це друковані
твори про Росію іноземними мовами, про що свідчить назва двотомного каталогу, виданого 1873 р. “Catalogue de la section des Russica ou
écrits sur la Russie en langues étrangères”. Відділ “Rossica” в Імператор
ській публічній бібліотеці включав три розділи: книги, брошури з усіх
галузей знань, що стосуються Росії і видані іноземними мовами за
кордоном; книги, журнали, газети, листівки, видані в Росії іноземними
мовами; переклади творів російських авторів (незалежно від змісту)
іноземними мовами. Детальна інформація про відділ “Rossica” Публічної бібліотеки у Санкт-Петербурзі подається у доповіді її співробітника
Д. Д. Шамрая, виголошеній 1945 р. на засіданні наукової сесії, присвяченій ролі Публічної бібліотеки в історії російської науки і культури.
Доповідь опублікувала співробітниця РНБ Н. О. Грінченко48.
Праця не позбавлена фактографічних помилок. Так, Автор зазначає,
що стаття В. Автократова “Из истории централизации архивного дела в
России (1917−1918 гг.)” написана серед інших його статей “упродовж
1960-х − початку 1980-х рр.” (с. 295). Однак, відомо, що ця незакінчена стаття написана 1992 р.49 і опублікована в журналі “Отечественные
архивы” за 1993 р. (№ 3−4). Помилковим є твердження, що Марбурзьку
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архівну школу (Archivschule Marburg) як вищий навчальний заклад для
підготовки архівістів було створено у 1820-х рр. (с. 469). Заснування
цього закладу відбулося у повоєнні роки − 1949 р.
Помилковим є твердження про те, що “подібну концепцію видання [фундаментальний довідник з відомостями про джерела до історії
Франції, що зберігаються в різних сховищах − К. К.] на українських матеріалах втілив київський професор Володимир Іконников” в “Опыте
русской историографии” (с. 192). Достатньо подивитися на “Оглавление” до книги 2 першого тому “Опыта русской историографии”, де
згадуються архівні зібрання Археографічної комісії та Академії наук
у Санкт-Петербурзі, Історичного товариства історії та старожитностей
у Москві, зібрання рукописів імператорського Російського Археологічного товариства, фамільні і приватні архіви в Росії, іноземні архіви
стосовно Росії та ін.
Не завжди назви інституцій узгоджуються з певними історичними
періодами їх існування. Так, створений у Москві науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи 1966 р. називався не Всеросійським (с. 375), а Всесоюзним. Бібліотека Франції у 1854 р., коли
зберігачем Кабінету рукописів (Cabinet des manuscrits) цієї бібліотеки
був призначений Наталіс де Вайї, називалася не Національною (с. 75),
а Імператорською (Bibliothèque impériale, змінила назву за Наполеона ІІІ (1852−1870). З 1870 р. знову називалася Національною). 1701 р.
Ж. Мабійон став членом l’Académie royale des inscriptions et médailles,
яка лише з 1816 р. стала називатися l’Académie [без royale − К.К.] des
inscriptions et belles-lettres (c. 167).
Датою заснування Національного архіву Франції Автор називає то
1790 р. (с. 189, що і є правильною датою, точніше − 12 вересня 1790 р. −
К. К.), то 1794 “25 червня 1794 р. − закон про заснування Національного архіву в Парижі” (с. 191). Тоді незрозуміло, чому А.-Г. Камю, за
твердженням Автора, був призначений першим директором Національного архіву 14 серпня 1789 р. (с. 101) ?
Неправильним є поєднання двох календарних систем для позначення дати: “7 месидора 1794 року” (с. 102 − число і місяць вказані за
французьким революційним календарем, а рік − за григоріанським −
К. К. правильно дата відтворена на с. 56: 7 месидора ІІ року Республіки
(25 червня 1794 р.)).
У тексті помилково транслітеровані українською мовою акроніми, що позначають регіональні гілки МРА: Сарбіка, Варбіка, Сварбіка й ін. (с. 394). Подібною була б транслітерація ООН на кшталт Юн
(United Nations) або Оню (Organisation des Nations unies). Згадана у тексті Екарбіка (? С. 394 − насправді ESARBICA − К.К.) є регіональною
гілкою МРА не Східної та Центральної Африки, а Східної та Південної Африки, про що й свідчить абревіатура: Eastern and Southern
Africa Regional Branche International Council on Archives. Регіональною
гілкою МРА Центральної Африки є CENARBICA.
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Зустрічаються помилки у назвах найвідоміших видань: “Архив
югозападной России” (с. 61, до того ж відсутня й уніфікація у написанні − присутні варіанти “Россіи” і “России”); “Археографічний щорічник” (с. 383, замість “Український археографічний щорічник”).
У додаток 3, де подається перелік (у хронологічному порядку)
наукових видань органів управління в сфері архівної справи (с. 510)
включені “Студії з архівної справи та документознавства”, який є друкованим органом УНДІАСД (с. 515) та “Білоруський археографічний
щорічник” − друкований орган Археографічної комісії Департаменту
архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь та
БілНДІДАС. Неточною є вказівка на те, що журнал “Архіви України”
з 1947 р. до 1965 р. виходив як “Науково-інформаційний бюлетень
Головного архівного управління”. Нагадаємо, що управління архівною
справою з 1947 р. до 1960 р. здійснювало Управління державними архівами НКВС УРСР, а з 1960 р. до 1974 р. − Архівне управління (без слова
Головне) при Раді Міністрів УРСР. Перший номер журналу “Архіви
України” як орган Головного архівного управління при Раді Міністрів
Української РСР вийшов лише у 1974 р. (Архіви України. 1974. № 3
(125)). Республіканське Архівне управління було підпорядковане Раді
Міністрів УРСР не 1961 р. (с. 374), а у червні 1960 р.
Підсумовуючи сказане, і перефразовуючи назву однієї з перших
архівознавчих публікацій Автора50, мусимо з прикрістю констатувати,
що дане видання є “найнепотрібніший” посібник для студентів вищих
навчальних закладів.
Висловлюю щиру подяку студентам групи ДМ-108 КНУКіМ заочного
відділення, які подарували мені цю книжку з побажанням об’єктивно її оцінити і написати рецензію, а також співробітникам Державної наукової архівної
бібліотеки за надану можливість користуватися рідкісними архівознавчими
виданнями.
2
Див. для прикладу: Артамонова С. Про реалізацію наукового проекту
“Українська архівна енциклопедія” // Студії з архівної справи та документознавства. − К., 2009. − Т. 17. − С. 170−171; Монько Т. Перше універсальне
архівознавче видання // Там само. − С. 166−168. Хотілося дізнатися, який же
“позаукраїнський” резонанс мало видання архівної енциклопедії (с. 382)?
3
Матяш І. Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства // Український історичний журнал. − 2009. − № 2. − С. 124−134.
4
Климова К. Нетеоретичні засади теорії архівознавства // Український
гуманітарний огляд. − 2009. − Вип. 14. − С. 156.
5
Швецова-Водка Г. М. Документознавство. Словник-довідник термінів і
понять. − К., 2011. − С. 160.
6
Калакура Я., Дідун Н. Іванішев Микола Дмитрович // Українські архівісти. Біобібліографічний довідник. Вип. І. (ХІХ ст. − 1930-ті рр.). − К., 1999. −
С. 146−148.
7
Ворончук І. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович // Там само.
С. 72−75. Її ж. Новицький Іван Петрович // Там само. − С. 242−245.
8
Домарацька К. Каманін Іван Михайлович // Там само. − С. 157−159.
1
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10
Там само. − С. 82.
11
Abrégé d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archivist” Paris,
2004. − Р. 153−154.
12
Автократов В. Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический ежегодник за 1969 г. − М., 1971. − С. 22−35.
13
Автократов В. Н. Из истории формирования классификационных представлений в архивоведении ХІХ−ХХ ст. // Археографический ежегодник за
1981 год. − М., 1982. − С. 4−5.
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Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. − М., 2001. − С. 200−201.
15
Там само. − С. 71.
16
Там само. − С. 77−78.
17
Там само. − С. 95.
18
Там само. − С. 85.
19
Веретенніков В. Уваги з досвіду по архівному будівництву // Архівна
справа. − 1925. − № 1. − С. 8, 10.
20
Архівознавство. Елементарний підручник. − Х., 1932. − Ч. 1. − С. 65.
21
Веретенніков В. Архівознавство: лекція 1. − Харків−Одеса, 1931. −
С. 2−20.
22
Автократов В. Н. Жизнь и деятельность историка и архивиста Г. С. Га
баева // Советские архивы. − 1990. − № 2. − С. 64.
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Повна назва першого тому цього твору така: Nouveau traité de diploma
tique, ou l’on examine les fondemens de cet art: on établit des regles sur le discerne
ment des titres, et l’on expose historiquement les caractères des bulles pontificales
et des diplômes donnés en chaque siècle avec des éclaircissemens sur un nombre
considérable de points d’histoire, de chronologie, de critique & de discipline, & la
réfutation de diverses accusations intentées contre beaucoup d’archives célèbres, &
sur tout contre celles des anciennes églises.
31
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О. Я. Гаранін*

Архівна україніка
на шпальтах першого
випуску нового
спеціалізованого видання
Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Вип. 1 /
[редкол.: В. Г. Берковський (голов.
ред.) А. Є. Отаманенко, В. М. Воронін,
М. Г. Палієнко та ін.]. – Кам’янець-По
дільський : Друкарня “Рута”, 2012. –
208 с.

Навесні 2012 р. за ініціативи директора Центрального державного
архіву зарубіжної україніки (далі –
ЦДАЗУ) В. Берковського побачило світ перше спеціалізоване видання цієї установи, концептуально присвячене обговоренню актуальних
проблем сучасного становища та історії української громади у світі і
питанням організації архівної україніки. Видання було підготовлено з
нагоди 5-річчя від часу заснування ЦДАЗУ та отримало назву “Вісник
Центрального державного архіву зарубіжної україніки” (далі – Вісник).
Важливо зазначити, що вихід першого спеціалізованого часопису
за тематикою архівної україніки набуває надзвичайної ваги та актуальності через те, що досі спостерігалась систематична спорадичність та
цілковита розпорошеність публікацій з цього напряму архівістики серед низки фахових історичних та культурологічних видань. Адже фахівці, до сфери наукових інтересів яких входить вказаний напрямок,
здебільшого публікувалися у журналах або збірниках, де питання архівної україніки не стояли на чільному місці. Нині налічується близько
двох десятків періодичних та продовжуваних видань, в яких за останні
двадцять років вміщено статті з тих чи інших проблем архівної україніки1. Безумовним лідером за кількостю публікацій, присвячених цим
питанням, нині залишається журнал “Архіви України”. При цьому варто зазначити, що постійної тематичної рубрики, до якої б систематично входили публікації з архівної україніки, в жодному часописі досі
не існувало2. Тому появу нового спеціалізованого видання можна назвати довгоочікуваною подією. Сподіватимемось, що відтепер Вісник
виходитиме як мінімум раз на рік і стане науковою спеціалізованою
* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, директор Укра
їнського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
© О. Я. Гаранін, 2012
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трибуною для фахівців, які займаються теретичними і практичними питаннями архівної україніки.
Рецензований Вісник структурно складається із попереднього слова керівника ЦДАЗУ, трьох тематичних рубрик, що мають відповідні
назви: “Архівна україніка”, “Огляди джерел, документальні нариси”,
“З історії закордонного українства”. Наприкінці подано короткий зміст
публікацій англійською мовою – “Summary”. Загалом у виданні вміщено 12 статей дослідників української діаспори, в яких розглянуті теоретичні аспекти архівної україніки та питання історії українців Канади, еміграції з Півдня України та документальної спадщини видатних
представників української еміграції.
Змістовим наповненням і типом рецензований Вісник близький до
традиційного наукового продовжуваного видання. Серед 14 перших авторів часопису є висококваліфіковані фахівці із науковими ступенями,
які плідно займаються науково-педагогічною та дослідницькою роботою у провідних інституціях України, у тому числі троє докторів історичних наук3. Окремо варто наголосити на тому, що троє авторів є
штатними працівниками ЦДАЗУ4, отже мають можливість доступу до
усіх документів, що зберігаються в архіві. Бажано, щоб коло авторів і
надалі було достатньо широким, висококваліфікованим і репрезентувало велику кількість установ.
Відкриває Вісник розлога стаття директора архіву В. Берковського
“Центральний державний архів зарубіжної україніки 2007–2012: підсумки та перспективи”, в якій підбиваються підсумки перших пяти
років діяльності архіву. Зокрема, спираючись на міжнародний досвід, а
саме, на напрацювання архівних інституцій Республіки Польщі та Російської Федерації, розкриваються передумови створення ЦДАЗУ, наголошується, що ще в 1991 р. було розпочато обговорення можливостей
створення Архіву-музею української діаспори та розробки шляхів і методів повернення в Україну історико-культурної спадщини українського народу. У формі історичної довідки автор описав реальні труднощі,
які довелося долати на шляху створення установи, обґрунтував суспільну важливість новоствореної інституції та концепт щодо її необхідності у рамках практичної реалізації державної політики, спрямованої
на виявлення, облік, збереження і примноження української архівної
спадщини у світі та її всебічної репрезентації і використання в Україні.
Органічним завершенням статті стало окреслення перспективних планів діяльності архіву.
Теоретичному аналізу поняття “архівна україніка”, сучасним тенденціям та закономірностям її розвитку на підставі інтелектуальних
здобутків минулого присвячена рубрика “Архівна україніка”, в яку
увійшли три статті відомих вчених в галузі архівістики – М. Палієнко,
Я. Калакури та Т. Боряк.
Так, М. Палієнко у статті “Архіви української еміграції як культурний та націєтворчий феномен” зазначає, що нині без документів,
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збережених українцями поза межами України, неможливо цілісно дослідити державотворчі процеси доби Визвольних змагань, історію військових формувань і політичних організацій періодів Першої та Другої
світових воєн, громадсько-політичну, культурно-освітню, наукову та
релігійну діяльність українців у різних країнах світу. Отже, на думку
дослідниці, нині актуальним завданням українських архівістів і науковців залишається активна участь у конструктивному діалозі і налагоджені співпраці з організаторами та співробітниками українських зарубіжних інституцій з метою реалізації спільних проектів щодо розширення
інтелектуального доступу до зарубіжних архівних зібрань і колекцій та
поповнення Національного архівного фонду (далі – НАФ) документами
зарубіжної україніки.
Сучасний класик теорії архівознавчої науки Я. Калакура у статті
“Антропологічний потенціал архівної україніки” підкреслює, що сучасне архівознавство у постіндустріальному суспільстві додатково набуває міждисциплінарного характеру та дедалі більше гуманізується.
Він наголошує, що на сучасному етапі розвитку архівної теорії та практики найбільшим скарбом є не самі по собі фонди та документи, а люди
в різних іпостасях. Тому, у контексті антропології зарубіжної архівної
україніки, найбільшої уваги заслуговують постаті ініціаторів і організаторів формування документальних колекцій, а відтак і з’ясування
обставин створення та функціонування архівних центрів і музеїв української еміграції в Польщі, Чехословаччині, Австрії, Франції та інших
країнах. На думку Я. Калакури, реалізація принципу антропологізму в
архівознавстві потребує відповідної світоглядно-методологічної переорієнтації наукового персоналу архівної галузі та удосконалення методик архівно-біографічних студій. Саме через це він висловив позитивне
ставлення до антропологічних ініціатив колективу ЦДАЗУ.
У статті Т. Боряк “Архівна україніка”: до питання про еволюцію
наукового напрямку” розкрито основні ідеї, зміст та форми, що наповнювали термін “архівна україніка” упродовж останніх 20-ти років.
Авторка виділила п’ять основних етапів розвитку поняття “архівної
україніки” – від розробки теоретичних засад з побудовою концепції
україніки до її сучасної інституалізації. Розмірковуючи над трансформацією розуміння цього поняття, вона охарактеризувала проекти різного рівня та авторства: від суто дослідницьких, із залученням до цього
процесу зовнішніх чинників у вигляді академічних установ5 та яскравих праць окремих дослідників6, до нормотворчої та видавничої діяльності в середовищі архівної галузі України.
Окрему увагу приділено проекту Національної архівної інформаційної системи та репрезентації українських архівів в мережі Інтернет шляхом створення офіційного веб-порталу Державного комітету
архівів України (нині – Державна архівна служба України) з окремим
розділом “Зарубіжна архівна україніка”, що стало одним із ефектив-
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них інструментів надання доступу до інформації про архівну україніку.
Наприкінці публікації автор заявила, що створення унікального для європейської практики профільного архіву україніки, яким став ЦДАЗУ,
свідчить про якісно новий етап осмислення потреби і можливостей реконструкції не лише “внутрішньої історії” держави і народу, але й її
невід’ємної еміграційної складової.
У рубриці “Огляд джерел, документальні нариси” подано праці фахівців, які безпосередньо працюють в ЦДАЗУ. Ознайомлення
читачів з цінною інформацією, що міститься у фондах архіву, здійснено у статтях О. Косенко “Джерельно-інформаційний потенціал документів особового фонду Петра Зленка” та Д. Решетченка
“Діяльність Українського національного об’єднання в Канаді (за
фондами ЦДАЗУ)”. Основу цих публікацій склали архівні матеріали,
що надійшли до ЦДАЗУ упродовж останніх років. Застосовуючи метод
джерельної евристики, автори ґрунтовно розкривають зміст відповідних фондів і вводять до наукового обігу комплекс епістолярних архівних джерел та нових даних. Зокрема, це відомості про основні віхи
біографії відомого бібліографа, книгознавця, публіциста, громадського
діяча П. Зленка (1891–1954), документи з особового фонду який відтепер є невід’ємною складовою НАФ та інформація про організаційноуправлінську та культурно-освітню діяльність Українського національного об’єднання (далі – УНО) від часу його створення і до початку 80-х
рр. ХХ ст., що дає можливість простежити життя української еміграції
в Канаді, а також різних українських організацій у світі, з якими свого
часу активно співпрацювало УНО.
Стаття А. Папакіна “Україніка в фондах Центрального військового архіву, Варшава” дозволяє здійснити детальний екскурс фондами зазначеного архіву. Завдячуючи цій публікації, до наукового обігу
вводяться документи, що стосуються історії українських Визвольних
змагань (документи Дієвої армії УНР та дипломатичного листування
уряду УНР), польсько-радянської війни (документи командувань фронтів та спогадів учасників), західноукраїнських земель у складі Другої
Речі Посполитої, періоду Першої та Другої світових воєн, післявоєнних
депортацій українського населення та боротьби українського збройного
підпілля. Окрему увагу приділено фондам, що містять інформацію про
польські військові формування, які створювалися на українських землях
або безпосередньо брали участь у бойових діях на території України.
Автор наголосив, що документи зазначеного архіву треба ширше використовувати українським дослідникам.
Рубрика “З історії закордонного українства” подає шість статей,
що грунтуються на документах зарубіжної україніки. Чотири з них
стосуються висвітленння відомостей про життя і діяльність визначних
представників української діаспори через призму виявлених архівних
документів. Так, В. Власенко аналізує публікації Дмитра Геродота
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(Івашина) на сторінках паризького тижневика “Тризуб”, І. Передерій
на підставі епістолярної архівної спадщини розкриває історію взаємин В’ячеслава Липинського та митрополита Андрея Шептицького,
І. Петренко присвятила свою статтю з’ясуванню поглядів Івана Огієнка (митрополита Іларіона) на питання шлюбно-сімейних відносин і
Православної Церкви, А. Хеленюк дослідила, як у творчості відомого
історика Любомира Винара відображено історію українських наукових
установ діаспори. Стаття О. Ковальчука та І. Майдана присвячена постійно актуальній темі “Національна культура як чинник збереження
ідентичності українців Канади та їх інтеграції в суспільні відносини
нової батьківщини” (хронологічно ця тема охоплена авторами у межах
першої половини ХХ ст.). О. Музичко проаналізував історію еміграцій
та депортацій науковців з території Південної України у першій половині ХХ ст. шляхом вивчення етапів цього процесу, складу та подальшої долі окремих вчених. На нашу думку, ця рубрика має стати
ключовою у наступних випусках Вісника.
Загалом рецензований Вісник, незважаючи на свій “дебютний статус”, справляє враження продуманого та цілісного видання, що має не
лише наукову, але й глибоко практичну значущість. Відомості з публікацій, поданих у ньому, можуть бути широко використані для подальшої розробки питань, пов’язаних з історією України, еміграції, історії
української державності, при підготовці лекційних та семінарських занять з відповідної тематики, архівознавства та інших українознавчих
курсів на спеціалізованих факультетах університетів. У значній мірі
Вісник слугуватиме й одним із методів популяризації ЦДАЗУ (“паблісіті”) не лише в Україні, а й серед української діаспори у світі.
Серед побажань щодо удосконалення змістового наповнення Віс
ника у майбутньому, з урахуванням цільової аудиторії видання, потенційної специфіки добору та публікації матеріалів у ньому, можна сформулювати такі: упорядникам видання додатково обміркувати питання
концептуального наповнення змісту збірника та, можливо, дещо змінити
або доповнити його шляхом запровадження нових рубрик про практичні
питання роботи з архівними документами зарубіжної україніки, історію
установ та об’єднань української діаспори, персоналії, публікації архівних документів, що зберігаються в ЦДАЗУ, рецензії, інформації, повідомлення про події, пов’язані із зарубіжною українікою. У цілому ж
організатори і творці Вісника зробили добру справу на шляху створення додаткового централізованого та, сподіваємося, систематичного інструменту щодо ознайомлення української громади в світі, та усіх, хто
цікавиться питаннями зарубіжної україніки та інформацією щодо історико-культурної спадщини України. Виданням нового спеціалізованого
часопису колектив ЦДАЗУ наголосив на своїй активній позиції у розбудові української державності, послідовній реалізації державної політики
в архівній сфері, тому можна лише підтримати його у цих починаннях.
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Наводимо список періодичних та продовжуваних видань, в яких публікувалися статті з питань архівної україніки. Зазначені видання розташовані в порядку логічного зменшення кількості публікацій у часописі: Архіви
України; Студії з архівної справи та документознавства; Пам’ятки: археогр.
щорічник; Архівознавство. Археографія. Джерелознавство; Український археографічний щорічник; Рукописна та книжкова спадщина України: археогр.
дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів; Минуле і сучасне
Волині та Полісся; Вісник Львівського університету. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології; Наукові записки Нац. ун-ту
“Острозька академія”. Сер. “Іст. науки”; Південний архів; Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія; Український історичний журнал; Південна
Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної
України Запорізького держ. ун-ту; Спеціальні історичні дисципліни: Питання
теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України; Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. “Історія”; Наук. зап.:
зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Пам’ятки України; Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність тощо.
2
Видання, які включали окремі рубрики, присвячені архівній україніці:
Архіви України – рубрики “Архівна україніка” (2009, № 1–2), “Україніка в
архівах світу” (2009, № 5; 2008, № 3–4; 2004, № 4–6), “Україніка в Польщі та
світі” (2005, № 4); Пам’ятки: археогр. щорічник – рубрики “Зарубіжна україніка” (2009, Т. 10), “Україніка” (2003, Т. 4); Студії з архівної справи та документознавства - рубрика “Архівна україніка” (2007, Т. 15), “Архівознавство
за кордоном” (періодично від Т. 1); Наукові записки Нац. ун-ту “Острозька
академія”. Сер. “Іст. науки”. У тематичних випусках, присвячених українській
діаспорі, є рубрики: “Архіви, архівні фонди, бібліотечна діаспоріана в Україні
та закордоном” (2005, вип. 15); “Архіви, бібліотеки та музеї” (2007, Вип. 9).
3
Калакура Я.С. – д. і. н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки Київського національного університету ім. Т. Шевченка; Палієнко М. Г. – д. і.н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки Київського національного університету ім. Т. Шевченко; Петренко І. М. – д. і. н., доц. кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі.
4
Косенко О. В. – к. і. н., головний спеціаліст відділу забезпечення збереженності та обліку документів ЦДАЗУ; Папакін А. Г. – к. і. н., начальник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ; Решетченко Д. В. – к. і. н.,
головний науковий співробітник відділу формування НАФ ЦДАЗУ.
5
Інститут рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії, Інститут дослідження української діаспори Національного університету “Острозька академія”.
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Щедрі три чверті віку
професора Ярослава Калакури
24 вересня виповнилося 75 років
від дня народження відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора, Заслуженого
працівника вищої школи України
Ярослава Степановича Калакури.
Його ґрунтовні дослідницькі пошуки позначені вагомими здобутками у багатьох галузях історичної
науки, насамперед – історіографії,
джерелознавстві та архівознавстві.
Блискучий талант організатора вищої школи, педагога-новатора плідно втілився у підготовці високопрофесійних фахівців – істориків,
наукових кадрів вищої кваліфікації.
Все це принесло вченому заслужеЯ. С. Калакура.
ний авторитет і повагу в широких
колах наукової, педагогічної, архівної громадськості. Його життєвому і творчому шляху присвячено чимало публікацій1.
Народився Я. С. Калакура у с. Рудики Підгаєцького повіту Тарнопільського воєводства (ІІ Річпосполита). Батьки, по-селянськи мудрі,
освічені й свідомі українці, прищепили синові християнські чесноти,
інтерес до знань, до історії, виховали щирі національні почуття. Освіту
отримав у Коломийському педучилищі та Чернівецькому державному
університеті. Трудовий шлях розпочинав учителем, потім була комсомольська і викладацька робота в Івано-Франківському педінституті.
Першим етапом наукового становлення стало навчання в аспірантурі
* Пиріг Руслан Якович – головний науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, доктор історичних наук, професор.
© Р. Я. Пиріг, 2012
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Київського державного університету імені Т. Шевченка. Під керівництвом авторитетного вченого, людини великої мудрості і життєвого
досвіду проф. І. І. Шевченка у 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену актуальній у той час темі – історії соціалістичного
змагання2.
Незабаром здібний молодий науковець став відповідальним працівником відділу науки і навчальних закладів, а згодом – помічником
секретаря ЦК Компартії України. На початку 1970-х рр. йому довелося
бути в епіцентрі тривалої і жорсткої дискусії навколо концептуальних
проблем підготовки чергового видання “Нарисів історії Комуністичної
партії України”, зокрема її початкового періоду та гострої внутрішньопартійної боротьби. Ця полеміка торкнулася й мене, тодішнього аспіранта Харківського університету. Обрана тема дисертації – “Боротьба
“правих” і “лівих” в КП(б)У 1918 року” виявилася не просто складною,
але й політично дражливою. Саме тоді доля звела мене з помічником
секретаря ЦК з ідеології. Завдяки його порадам тему вдалося скоригувати у бік більш широкого контексту партійного будівництва в Україні.
Робота в апараті ЦК КП України дала можливість Я. С. Калакурі добре вивчити діяльність академічних наукових установ та вузівських кафедр історичного профілю. Спілкування із відомими ученими
Ф. П. Шевченком, В. А. Дядиченком, А. В. Санцевичем, В. Г. Сарбеєм,
М. Я. Варшавчиком, П. М. Шморгуном істотно вплинули на його вибір напряму подальших досліджень – історіографія історії Компартії
України.
Водночас апаратна праця стала для молодого вченого серйозним
випробуванням, школою громадянського змужніння і кар’єрних розчарувань. Принципова позиція стосовно трактування низки питань української історії, зокрема національно-визвольного руху другої половини
ХІХ ст., оцінки українського націонал-комунізму виявилася не до вподоби тодішньому ідеологу КПУ В. Маланчуку. Звинувативши Я. Калакуру в “націонал-комунізмі”, у 1972 р. він домігся його звільнення з
партійної роботи.
Відтоді вже чотири десятиліття діяльність Я. С. Калакури нерозривно пов’язана з Київським університетом імені Т. Шевченка, де
розкрився його інтелектуальний потенціал, організаторський талант і
висока педагогічна культура. Спочатку він працював заступником директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук.
У 1980 р. захистив докторську дисертацію3. З 1981 по 1989 рр. – проректор із навчальної роботи, директор Інституту суспільних наук університету.
У 1994 р. Я. С. Калакура очолив кафедру архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Він багато зробив для успадкування
й збагачення традицій першої в Україні архівознавчої та джерелознав-
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чої кафедри, закладених її завідувачами професорами Ф. Шевченком,
В. І. Стрельським та В. О. Замлинським. Слід відзначити, що як науковець і партійний працівник Ярослав Степанович був давно і тісно
пов’язаний з архівними установами і архівною справою. Цей зв’язок
має декілька вимірів: а) як користувач архівною інформацією; б) як куратор архівних установ; в) як завідувач архівознавчої кафедри; г) як дослідник історії, теорії архівознавства та архівної практики; д) як організатор підготовки кадрів архівістів і наставник молодих архівознавців.
Його перші знайомства з фондами міського та обласних архівів у
Станіславі (нині Івано-Франківськ) відбулися на межі 1950–1960 рр.,
коли створювалася кімната комсомольської слави в обласному історико-краєзнавчому музеї. Виявлялися документи з історії революційного
руху на Прикарпатті та участі в ньому молоді. Пізніше в ході виконання
дипломної роботи як студент Чернівецького державного університету, а
також в аспірантські роки, працюючи над кандидатською дисертацією
з історії творчої активності робітників промислових підприємств західних областей України, він опрацював відповідні фонди партійних і державних архівів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської областей, а також Партійного архіву
Інституту історії партії при ЦК КП України, архіву Укрпрофради.
На межі 1960–1970-х рр. Я. С. Калакура як відповідальний працівник відділу науки і навчальних закладів ЦК КП України був куратором
Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР. Це дозволило йому досить близько ознайомитись з діяльністю колегії управління,
його голови О. Г. Мітюкова, центральних державних архівів, редколегії
журналу “Архіви України”. Не переривались його зв’язки з архівами і
в період написання докторської дисертації.
На посаді проректора Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка Ярослав Степанович велику увагу приділяв роботі
архівознавчої кафедри, яку очолював у той час відомий архівіст і джерелознавець В. І. Стрельський. Після його виходу на пенсію за рекомендацією Ярослава Степановича кафедру очолив В. О. Замлинський,
якого він знав особисто як колишнього завідувача Партійного архіву
Волинського обкому партії, а потім старшого наукового співробітника
Партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КП України.
На початку 1994 р., після смерті Володимира Олександровича,
Я. С. Калакуру було обрано завідувачем кафедри. Це найбільш продуктивний період у його діяльності на ниві архівознавства і підготовки
архівістів. Він ініціював широкий план заходів, спрямованих на реорганізацію кафедри, її кадрове зміцнення, узаконення спеціальності
“архівознавство”, оновлення навчального плану, розроблення нових
програм із низки фахово-орієнтованих дисциплін. Разом з професорами М. Я. Варшавчиком та Б. І. Корольовим завідувач запропонував змі-
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Виставка наукових праць Я. Калакури.

нити назву кафедри. Вчена рада університету підтримала пропозицію
і як наслідок постала кафедра архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки. І справа полягала не в механічній зміні вивіски, а
наповненні новим змістом її діяльності як опорної кафедри в межах вищої освіти України. Мова йшла, з одного боку, про продовження прогресивних архівно-археографічних традицій, закладених в Університеті
Св. Володимира М. Максимовичем, М. Іванишевим, В. Антоновичем,
про критичне переосмислення надбань кафедри за чотири повоєнних десятиріччя, а з іншого, про надання кафедрі, покликаної стати фундатором розвитку сучасної української архівістики, національного обличчя.
На чільне місце було поставлено кадрові питання кафедри, поліпшення її якісного складу, що зумовлювалось як новим статусом, так
і об’єктивними причинами. У зв’язку з похилим віком кафедру полишили професори М. Я. Варшавчик (помер у 2001 р.), Б. І. Корольов
(перейшов на роботу в Науково-дослідний інститут вищої освіти АПН),
а також доцент А. М. Іваненко (працює в університеті “Україна”). За
таких умов було взято курс на підготовку докторів наук із числа провідних доцентів кафедри. Під керівництвом Ярослава Степановича захистили докторські дисертації і стали професорами І. Н. Войцехівська
та Ю. М. Сорока. За його рекомендацією на дослідженні зарубіжної архівної україніки зосередилась доцент М. Г. Палієнко, яка згодом також
стала доктором наук, професором. Тепер у складі кафедри 5 професо-
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рів та 2 доценти. Захистили кандидатські дисертації лаборанти кафедри
А. М. Сукало та Н. А. Сердюк.
Новий завідувач добре розумів, що справитися з такими масштабними завданнями неможливо без тісної взаємодії з Головархівом
України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи
та документознавства, архівними установами. До речі, в 1998–2003 рр.
Я. С. Калакура був членом колегії Головного архівного управління –
Державного комітету архівів України. Як тодішній керівник державної
архівної системи з приємністю згадую тісну співпрацю з колективом
архівознавчої кафедри, особисто її завідувачем. Спільне усвідомлення неможливості підготовки високопрофесійних кадрів істориків-архівістів без комплексу сучасних профільних навчальних підручників і
посібників сприяло тому, що одним із пріоритетних напрямів роботи
кафедри стала підготовка першого національного підручника “Архівознавство”.
Як член авторського колективу можу підтвердити всю складність
народження цієї книги. І тут Ярослав Степанович виявив не тільки
властиві йому наполегливість, організаторські здібності, вміння спрямувати роботу колективу, але й взяв на себе розробку його концепції,
структури, методичного забезпечення. Йому належала ключова роль у
визначенні предмета і об’єкта архівознавства, обґрунтуванні періодизації розвитку архівної справи в Україні, у розмежуванні таких понять
як архівна система та система архівних установ тощо. Чималі труднощі довелося перебороти й при виданні підручника. Завдяки фінансовій
підтримці ректора Київського університету культури М. М. Поплавського підручник вийшов друком у 1998 р.4
Я. С. Калакура разом з іншими членами колективу був удостоєний
галузевої премії імені Василя Веретенникова. Друге видання підручника вийшло в світ у 2002 р. й досі користується найбільшою популярністю серед студентів5. Десятиліття, що минуло з того часу, позначене
новими істотними напрацюваннями з теорії і методології архівознавства, впровадженням прогресивних архівних технологій, просуванням
у сфері архівного менеджменту, розширенням зв’язків з міжнародною
архівною спільнотою. Все це має знайти відображення у новому виданні підручника “Архівознавство”, яке є нагальним. Поза сумнівом, така
ініціатива вузівських архівознавців була б підтримана керівництвом
Державної архівної служби України, тим паче, що за останні роки науковий потенціал кадрів архівістів істотно зріс.
Ярослав Степанович також підтримував підготовку “Хрестоматії з
архівознавства”, брав участь у створенні навчального посібника “Нариси історії архівної справи в Україні”, “Української архівної енциклопедії” та інших праць6. Він був серед ініціаторів і активних розробників
Концепції підготовки кадрів для архівних установ України7, причет-
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ний до відкриття в КНУ імені Т. Шевченка аспірантури і магістратури
за спеціальністю “Архівознавство”, розроблення навчального плану і
низки авторських спецкурсів, у тому числі: “Архівний менеджмент”,
“Архівна система України”, “Методологія архівознавчого дослідження”, “Архівні джерела з історії українського руху опору” та ін.
Складаючи портрет Я. С. Калакури як архівознавця, не можна обійти
загальний діапазон його наукових інтересів, який вражає масштабністю
і розмаїттям. Він сформувався як дослідник політичної історії та історіограф. У радянські часи досліджував історіографію історії Компартії
України в умовах розвинутого соціалізму. З відновленням державної
незалежності України зосередився на українській історіографії, підготував авторський лекційний курс “Українська історіографія”, який витримав два видання8. Він очолював авторський колектив національного
підручника “Історичне джерелознавство”, який побачив світ у 2002 р.,
взяв участь у підготовці навчального посібника “Спеціальні історичні
дисципліни” (керівник авторського колективу І. Н. Войцехівська).
Досягнувши пенсійного віку, Ярослав Степанович передав завідування кафедри в 2002 р. проф. М. Г. Щербаку, залишившись на посаді
професора кафедри. Він продовжує читати лекції, проводити семінарські заняття, займається науково-дослідною та консультаційною роботою, не пориває зв’язків з архівною справою. З 2010 р. бере участь в
роботі Громадської ради при Державній архівній служби України. Учений активно співпрацює з академічними інститутами історії України,
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, з
Національним науково-дослідним інститутом українознавства та все
світньої історії.
Величезний внесок Я. С. Калакури у підготовку наукових кадрів
вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищено 15 докторських і
майже 50 кандидатських дисертацій. Низка праць присвячена архіво
знавчій тематиці. Зокрема, Олена Косенко проаналізувала джерельноінформаційний потенціал особових архівних фондів, Іван Мищак вивчив розвиток архівної справи в Україні у 1940–1960-х рр., Ірина Мага
вперше дослідила життєвий і творчий шлях одного із зачинателів українського архівознавства В. Романовського9.
Загалом перу ювіляра належить понад 500 наукових, науково-популярних, публіцистичних, науково-методичних і навчальних праць, у
т. ч. 84 індивідуальних і колективних монографії, 3 навчальних підручники, 8 посібників видано під грифом Міністерства освіти і науки.
Ярослав Степанович – академік вищої школи України, Заслужений
працівник вищої школи, заслужений професор КНУ імені Т. Шевченка, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, Почесною
грамотою Верховної Ради України.
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Ті, кому довелося працювати і спілкуватися з Ярославом Степановичем, відзначають його мудрість та інтелект, нестримну енергію,
велику працездатність, відданість справі, самоорганізованість і вимог
ливість, активну громадянську позицію, які органічно поєднуються з
чуйністю і доброзичливістю, небайдужістю до людей. Свій ювілей він
зустрічає сповнений оптимізму, нових наукових планів. Колеги, учні й
друзі зичать йому міцного здоров’я, творчої наснаги, родинного щастя
і довгих літ життя.
Корольов Б. І. Зоряний час професора Я. С. Калакури. – Освіта, 2002. –
№ 45. – С. 7; Ковальчук О. Калакура Ярослав Степанович // Українські
історики XX століття. Біобібліогр. довідн. – К.; Л., 2003. – С. 126–127; Клапчук
С. М. Калакура Ярослав Степанович // Історичний факультет Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (1834–2004): Минуле й
сьогодення. – К., 2004. – С. 208; Панченко В. О. Ключ до скарбниці історії //
Науковий світ. – 2005. – № 4. – С. 26–27; Матейко Р. М. Книга, створена
розумом і серцем // Бористен, 2005. – № 8. – С. 3–4; Куделко С. М. Для усіх,
хто захоплюється українською історією, наукою та культурою // Харківський
історіографічний збірник. – Вип. 8. – X., 2006. – С. 240–242; Калакура
Ярослав Степанович // Українські архівісти (ХІХ–ХХ ст.). Біобібліографічний
довідник. – К., 2007. – С. 264–265; До 70-річчя від дня народження професора
Я. С. Калакури // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 227–233;
Ярослав Степанович Калакура. Біобібліографічний довідник. – К., 2012 та ін.
2
Калакура Я. С. Комуністична партія України в боротьбі за втілення і
дальший розвиток ленінських принципів соціалістичного змагання (1959–
1965 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. – К., 1968.
3
Калакура Я. С. Коммунистическая партия Украины в условиях развитого
социализма. Историография: Дис. ... д-ра ист. наук. – К., 1980.
4
Архівознавство: Підручник / Керівн. автор. кол. Я. С. Калакура. – К.,
1998.
5
Архівознавство: Підручник. Видання 2-ге, виправлене і доповнене / За
ред. Я. Калакури та І. Матяш. – К., 2002.
6
Хрестоматія з архівознавства / Упоряд. І. Б. Матяш, Г. В. Боряк, Р. Я. Пи
ріг. – К., 2003; Нариси історії архівної справи в Україні / За ред. І. Матяш та
К. Климової. – К., 2002; Українська архівна енциклопедія. – К., 2008.
7
Калакура Я. С. Концепція підготовки кадрів для архівних установ
України // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. III. – К.,
1998. – С. 17–24 (співавт. Матяш І. Б., Пиріг Р. Я. та ін.).
8
Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. – К.,2004; Його ж.
Українська історіографія: курс лекцій. – Вид.2-ге. – К., 2012.
9
Косенко О. В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних
фондів. Дис… канд. іст. наук. – К., 2009; Мищак І. М. Розвиток архівної справи
в Україні (1943 – середина 1960-х років). Дис… канд. іст. наук. – К., 2002;
Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст. Дис…
канд. іст. наук. – К., 2003.
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Л. Я. Демченко*

Душею, серцем
і розумом
Любов ГіСцова
завжди в архіві
Виповнилося 75 років від дня
народження та 58 років трудової
діяльності відомого історика-архівіста, колишнього директора Центрального державного історичного
архіву України, м. Київ (1977–1999)
Л. З. Гісцова в робочому кабінеті.
Любові Захарівни Гісцової.
Грудень 1998 р.
Народилася Л. Гісцова у
ЦДКФФА України
м. Баку 7 вересня 1937 р. у роди- ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. 0-218479.
ні робітників. 1941 р. маленькою
дівчинкою разом із матір’ю приїхала в Україну до родичів, де їх застала війна. Під час війни батько пропав безвісти, тож після звільнення
України вирішили до Баку не повертатися і оселилися в Києві. Після
закінчення київської середньої школи № 6 у 1954 р. почала працювати
в Центральному державному архіві кінофотофонодокументів УРСР, і
відтоді архівна справа – це постійна й улюблена сфера діяльності Любові Захарівни Гісцової. З червня 1959 р. новим місцем її роботи став
Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві. З цією установою пов’язане все її життя, тут нею пройдено шлях від архіваріуса до
директора архіву. Послужний список Любові Захарівни є напрочуд коротким: ст. архіваріус (1959–1961); науковий співробітник (1961–1963);
ст. науковий співробітник (1966–1967); начальник відділу давніх актів
(1967–1970); заступник директора архіву (1970–1977), директор ЦДІА
УРСР у м. Києві (1977–1999). Але за кожним коротким записом у трудовій книжці – роки й десятиліття наполегливої й натхненої праці. Не
полишаючи улюбленої роботи, здобула блискучу освіту: 1962 р. закінчила заочне відділення Московського державного історико-архівного
інституту.
Початок роботи молодої архівістки в ЦДІАК УРСР припав на непрості повоєнні роки, коли перед архівом постало завдання привести в
порядок своє господарство. Любов Захарівна займалася впорядкуван* Демченко Людмила Ярославівна – заступник директора Центрального
державного історичного архіву України, м. Київ.
© Л. Я. Демченко, 2012
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ням фондів, описуванням розсипу документів Кременецького земського суду XVI–XVII ст. та підготовкою їх до видання. Безпосередня робота з історичними документами XVI – початку ХХ ст., що зберігалися в
архіві, дозволила опанувати основи архівознавства й джерелознавства,
набути безцінних практичних навичок і знань з археографічного опрацювання, наукового описування, палеографічного дослідження, текстологічної критики тексту.
У 60-х роках ХХ ст. Любов Захарівна активно включилася у розпочату у відділі давніх актів масштабну роботу з підготовки до видання документів ф. 229, Архів Коша Нової Запорозької Січі. Упродовж
кількох років (1966–1972) “давники” виявляли документи у сховищах
Москви і Ленінграда. Було складено хронологічний покажчик до фонду, взято на облік увесь масив запорозьких документів, що містяться в
інших фондах архіву. На початку 1970-х архівісти вперше відчули на
собі результати зміни ідеологічної парадигми: доба хрущовської відлиги завершилася, усі роботи з козацькими документами було згорнуто.
Але захоплення історією Гетьманщини й Запорозької Січі залишилося
у Любові Захарівни на все життя.
Цей час позначений також активною участю архівістів у підготовці унікального за масштабом та значущістю видання – “Історія міст і
сіл Української РСР” у 26-ти томах. Досконале знання складу і змісту
фондів архіву дозволило Л. З. Гісцовій внести значний вклад у справу
якнайширшого використання документів архіву при підготовці авторськими колективами нарисів і довідок: вона надавала консультації щодо
розшуку й використання необхідних документів, допомагала авторам
читати документи XVI–XVIII ст., проводила велику роботу зі звірки
посилань на архівні фонди. Зрештою копітка праця багатьох науковців
та архівістів увінчалася виходом у світ видання, що стало найповнішим
літописом населених пунктів України. За роботу над підготовкою “Історії міст і сіл України” Л. З. Гісцову нагороджено Грамотою Президії
Верховної Ради Української РСР (1975).
Уже на посаді начальника відділу давніх актів Любов Захарівна
здійснювала методичне забезпечення та брала активну участь в удосконаленні описів і каталогізації документів фондів Гетьманщини –
Генеральної військової канцелярії, Київської губернської канцелярії та
ін. Не залишилась осторонь і від розроблення важливої і складної в
науковому сенсі проблеми – історії державних установ ХVI – початку
XX ст., що діяли на Україні. Для довідника, який, до речі, досі не побачив світ, нею написані розділи про судові і поштові установи Гетьманщини; російські місцеві адміністративні та військові установи в Україні
ХVІІІ ст.
Очоливши у 1977 р. архів, Любов Захарівна спрямовувала свої організаторські здібності і набутий досвід на реалізацію головних завдань
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Начальник Головархіву України О. Г. Мітюков вручає Л. З. Гісцовій
бронзову медаль ВДНГ СРСР. Лютий 1985 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. 0-157000-1.

архівної справи, приділяла велику увагу забезпеченню зберігання документів та їхньому обліку, формуванню та розвитку науково-довідкового апарату архіву, його комплектуванню, створенню колекцій мікрофільмів джерел з історії України XVI – початку ХХ ст., виявлених в
інших архівосховищах, використанню та публікації документів, науково-дослідній та методичній роботі, розвиткові та зміцненню матеріально-технічної бази установи, вихованню високопрофесійних спеціалістів. Успішній роботі сприяли вимогливість як до себе, так і оточуючих,
наполегливість у досягненні поставленої мети, вміння критично оцінити ситуацію.
У середині 80-х Любов Захарівна стала одним з ініціаторів виявлен
ня профільних документів у польських архівах і, перебуваючи у відрядженнях від Головоархіву УРСР у Варшаві, започаткувала поповнення
колекцій архіву копіями польських документів з історії України. Загалом цей напрямок роботи весь час був у полі зору директора; завдяки
цьому нині в архіві зібрано чималу колекцію мікрофільмів профільних
документів з архівосховищ Москви, Ленінграда, Мінська, Вільнюса,
Варшави, Кракова.
У 70-х – 80-х роках Любов Захарівна здійснювала керівництво й
видавничою діяльністю архіву, визначену Головархівом УРСР на багато років вперед – підготовкою до видання серійних збірників з історії
селянського і робітничого рухів на Україні середини XVIII – початку XX ст. (саме ця тематика заступила тоді згорнуті проекти 50-х –
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Засідання редколегії збірника “Робітничий рух на Україні”.
Головує Л. З. Гісцова. 1988 р.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. зб. 0-169414-1.

60-х років з історії козацтва й Гетьманщини і взагалі, будь-які роботи
з актуалізації документального масиву XVI–XVIII ст.). Зокрема, вона
стала упорядником низки документальних видань: “Селянський рух на
Україні. Середина ХVІІІ – перша чверть ХІХ ст.” (К., 1978); “Зародження робітничого класу на Україні (середина ХVІІІ ст. – 1826 р.)”
(К., 1982); “Селянський рух на Україні. 1826–1849 рр.” ( К., 1985); “Робітничий рух на Україні. Становище та боротьба робітничого класу.
1861–1884” (К., 1986); “Селянський рух на Україні. 1850–1861 рр.”
(К., 1988).
Наприкінці 80-х – на початку 90-х років Любов Захарівна опинилася у вирі процесів відродження археографічної діяльності. В умовах
загального піднесення вона бере активну участь у таких видавничих
проектах, як “Описи Київського намісництва 70–80-х рр. XVIII ст.”
(К., 1989); “Книга Київського підкоморського суду (1588–1644)”
(К., 1991), не полишаючи роботи над серійними виданнями попередньої
доби (у 1990–1993 рр. виходять друком “Селянський рух на Україні.
1569–1647 рр.” та “Робітничий рух на Україні. 1885–1894 рр.”).
1992 р. за за її ініціативою та безпосередньою участю відновлюється робота над масштабним археографічним проектом – підготовкою
корпусного видання “Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734–1775”.
Нині, завдяки передусім зусиллям Любові Захарівни перевидано доповнений опис документів фонду (К., 1994) та видрукувано п’ять томів
корпусу, підготовлено до друку ще два томи. Опублікований масив до-
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Л. З. Гісцова з делегацією
американських архівістів
під час відвідання архіву.
Лютий 1989 р.
ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного,
од. зб. 2-146152.

кументів розкриває яскраву картину повсякденного життя на Запорожжі, подає реєстри козаків, зокрема тих, котрі перебували на промислах і в паланках, відомості про чисельність Війська, взаємовідносини
запорожців із Гетьманською Україною, Польщею, Росією, Кримським
ханством та Туреччиною, їх розвідувальну діяльність, стосунки з місцевими жителями тощо.
Любов Захарівна виступила автором понад 40 цікавих оглядів фондів, статей та добірок документів, що відзначаються високим професіоналізмом, глибоким знанням джерел й історіографії та логічністю викладу матеріалу. Упродовж багатьох років вона була членом редколегії
журналу “Архіви України”.
За майже чверті століття, коли Л. З. Гісцова очолювала архів, в
установі зросла ціла плеяда відомих нині архівістів і вчених – архівознавців, джерелознавців, археографів, істориків історії України (серед
них – В. C. Шандра, Г. В. Боряк, І. Б. Гирич, В. С. Страшко, О. В. Музичук, В. М. Кравченко, а також автор цієї публікації тa ін.). Усі вони,
розпочавши свій шлях як архівісти у 1970-х – 1980-х рр., нині активно
працюють на ниві різних галузей історичної науки.
У своїй роботі Любов Захарівна завжди керувалася насамперед засадами наукової етики, фаховості та відповідальності, вона й донині
вирізняється доброзичливим ставленням до колег і наукової молоді,
тактовністю і повагою у взаєминах. Водночас – це надзвичайно скромна і м’яка людина, яка щедро ділиться з молоддю своїми ідеями та
багатим архівним досвідом, а також чуйна й любляча мама й бабуся.
Багаторічну й сумлінну працю ювілярки оцінено низкою державних нагород і відзнак – бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, медалями
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“Ветеран праці”, “До 1500-ліття м. Києва”, знаками “Отличник архивного дела”, “Почесний архівіст України”.
1998 р. їй присвоєно звання Заслужений працівник культури Украї
ни. За вагомий особистий внесок у збереження вітчизняної архівної
спадщини, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм у
2002 р. Любов Захарівну нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Свій ювілей Любов Захарівна зустрічає в доброму здоров’ї і з планами щодо подальшої участі в підготовці її улюбленого археографічного проекту – документального корпусу “Архів Коша Нової Запорозької
Січі”.
Колеги, учні і послідовники щиро вітають ювілярку з днем народження. Прийміть, шановна Любове Захарівно, поздоровлення і побажання міцного здоров’я, бадьорості, гарного настрою, натхнення, нових творчих здобутків!

