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«Пам’ятки»-2003 готувалися як продовження цього українсько-російського проекту в рамках Року Російської Федерації в Україні із залученням
до співпраці російських і білоруських науковців. Готуючи щорічник до
видання, редакційна колегія керувалась єдиним пріоритетом у збиранні
матеріалів інформування спільноти читачів про невідомі та маловідомі
документи, що зберігаються в архівах різних держав, але розкривають
спільні теми з історії України та Російської Федерації.
Матеріали часопису згруповано в дев’ятьох розділах, у яких вміщено
24 статті - публікації джерел, рецензії, огляди. Специфіка видання зумовила
особливості подачі матеріалу – збереження оригінальних російсько-,
польсько-, німецькомовних текстів, мовностильових особливостей
авторизованих перекладів.
У виданні знайшли відображення факти, події, явища, процеси в історії науки, культури, економіки, політики обох нині самостійних держав
у моменти великих епохальних зрушень та «розміреного плину». Документа інформація, що хронологічно період від кінця XVI століття до
початку XXI, висвітлює питання історії Московської держави кінця XVI –
початку XVII ст., підготовки XII Археологічного з’їзду, діяльності
Київського комерційного інституту, зовнішньої політики Української
держави П. Скоропадського, вивезення нацистами бібліотечних фондів з
окупованих українських територій під час Другої світової війни, відбудови
повоєнного Києва та ін. Значний блок документів присвячено окремим
діячам, широкомасштабним особам – М. С. і О. С. Грушевським, К. М. Грушевській, В. І. Веретенникову, П. А. Кропоткіну, М. Н. Петровському та
іншим. Невід’ємною рисою цих документів є виразний акцент-протиставлення яскравої особистості, духу –щоденності, обставинам, нівелюючим
вартість життя.
Сподіваємося, що цей випуск прислужиться розвитку росі йськоукраїнських наукових і культурних зв’язків, поглибленню партнерських
взаємин між науковцями й архівістами України й Росії.
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НАУКА І КУЛЬТУРА

Валентина Бездрабко

ДО ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА
В АРХІВІСТИЦІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
…Немає незалежних документів
Едвард Ротстайн1

Запропоновані читачам документи – вельми цікаве явище на тлі історії
архівної справи і заслуговують на вдумливе прочитання та критичні роздуми. Вони є яскравим доповненням до діалогу країн, учених, наукових
традицій e контексті змінних епох. Завдяки вивченню цих документів можна
виявити механізми взаємодії розпорядчо-управлінських державних структур, наук, плинність співвідношення наступності і новаторства, універсального, національно-своєрідного й виняткового в історії суспільств, держав.
Джерелом інформації для публікації виступили документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, що
зберігаються у фонді Архівного управління МВС УРСР (ф. 14). Біографія
кожного з них подібна драматичним історичним подіям і передає в мовному,
соціокультурному контексті “дихання” часу.
“Народилися” документи на рубежі ХІХ–ХХ ст. у тій частині західноукраїнського регіону, яка входила до складу Австро-Угорської імперії. Їх юридична сила була тривалою і сталою в роки Першої світової війни, після розпаду
імперії Габсбургів, входження українських земель до складу інших держав.
Зміна в Європі геополітичної ситуації після Другої світової війни, викликана визначенням кордонів європейських держав, привела до включення
західноукраїнських земель до складу Української РСР. На початку
1946 р. Архівне управління МВС УРСР віддало розпорядження виявити
документи, які б інформували про традиції діловодства в австро-угорських,
польських, румунських, чехословацьких державних
установах, історію ар2
хівів Західної України, Буковини, Закарпаття . Відтак із середини 1946 р.
до Архівного управління почали надходити запитані матеріали, які пізніше
були оформлені в окрему справу фонду – “Материалы к истории делопроизводства в австрийских, польских, румынских учреждениях, и к истории
архивов западных областей УССР”. Цілком природно, що мовою більшості
зібраних у справі документів, є державна мова тих країн, на території
яких вони виникли – німецька, польська.
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У центрі уваги автора підготовки документів до друку – “Основные
положения архивного порядка для подведомственных императорскому и
королевскому Министерству внутренних дел архивов”, “Статут Архівної
ради, схвалений рішенням Його Величності від 25 травня 1912 р.”, “Інструкція для зберігачів Імператорсько-королівської архівної ради”, “Інструкція для кореспондентів Імператорсько-королівської архівної ради”.
Документи не відрізняються тематичною чи жанровою, технічною (з
точки зору матеріальних засобів виконання, оформлення) багатоманітністю. Це – організаційні документи, які упорядковували функціонування
вищих органів державної влади в архівній справі, порядок роботи архівів і
громадських сподвижників архівістики – кореспондентів, допоміжного персоналу Архівної ради – зберігачів.
На кінець ХІХ ст. у європейському діловодстві, зокрема Австро-Угорщини, організаційний документ набув усталеної форми. Зміст такого документа, як відомо, характеризується чіткістю, лаконічністю у викладі інформації, відсутністю суб’єктивної оцінки теми, емоційного забарвлення,
авторської рефлексії, елементів метадискурсу про сам документ.
Продукуючою субстанцією, за Б. Спінозою, тобто причиною їх появи,
стало реформування архівної справи Австро-Угорщини на рубежі ХІХ–
ХХ ст., початок якого традиційно пов’язують із виданням Закону про
архівну справу від 9 листопада 1894 р. Цим правовим актом при Міністерстві внутрішніх
справ (МВС) утворювалась Імператорсько-королівська ар3
хівна рада . Конкретизацією Закону стали наведені у публікації документи.
За принципами розбудови і характером управління архівна система в
Австро-Угорщині формувалась як централізована і включала центральний
державний орган виконавчої влади, який здійснював організаційне керівництво державною архівною службою – Міністерство внутрішніх справ, а
також, підпорядковані МВС, підсистеми управління архівною справою місцевого, регіонального значення. Регламентація функціонування архівної галузі, свідчить про потребу архівознавства удосконалити власну методику,
бо “процедура
[пізнання], яка проводиться згідно правил (виділено – В. Б.)
4
є науковою” .
Необхідними для розуміння організації архівної справи в Австро-Угорській імперії у вказаний проміжок часу є “Основные положения архивного
порядка для подведомственных императорскому и королевскому Министерству внутренних дел архивов”, які були затверджені Архівною радою
2 червня 1895 р. Назва документа влучно передає його зміст і включає
блоки інформації за такими напрямами: адміністративне підпорядкування
архівів; основні ланки роботи архівних установ; облік документів,
забезпечення їх збереженості; довідковий апарат до документів архіву;
ведення діловодства та проведення науково-дослідної роботи в архівах.
Чільне місце, з-поміж підготовлених до публікації документів, належить
“Статуту Архівної ради”. На основі “Статуту” можна відстежити канали
впливу влади на архівну справу, відтворити об’єктивну і науково обґрунтовану картину можливостей Архівної ради, її структуру, склад, основні зав-
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дання, принципи діяльності. Вдало проведене аналітичне порівняння з подібними документами інших країн, зокрема, Російської імперії, дозволить відстежити загальне, часткове в діяльності подібних за функціональним призначенням закладів, встановити хронологію та періодизацію документних
запозичень.
Імператорсько-королівська архівна рада, на яку покладалися завдання
підтримки “уряду в усіх справах, що стосуються архівів в імператорськокоролівських центральних установах шляхом консультацій”, контролю
і захисту “архівних документів та інших писемних пам’яток, які знаходяться
5
у власності недержавних установ, організацій, приватних осіб” , була дорадчим органом. Важливою ланкою роботи Архівної ради мало бути,
згідно “Статуту”, встановлення та всебічний розвиток зв’язків між
державними і приватними, громадськими і науковими інституціями з
метою консолідації зусиль щодо розвитку архівної справи. Рада функціонувала на громадських засадах.
Вищою формою діяльності Архівної ради були загальні збори, які скликалися раз на рік. Протоколи Ради шляхом публікації в пресі доводилися
до відома установ,
підпорядкованих Міністерству, і були обов’язковими
6
для архівів . У перервах між зборами їх функції виконувала робоча президія
Архівної ради і бюро робочої президії Архівної ради, які проводились в разі
необхідності для вирішення поточних питань. Вищою посадовою особою
Архівної ради був Міністр внутрішніх справ. Він мав широкі адміністративні повноваження: призначав вищий управлінський апарат Ради, затверджував почесних, дійсних її членів, визначав порядок денний загальних
зборів, мав право вирішального голосу при ухваленні їх рішень. Реалізація
Архівною радою своїх функцій диктує склад, а чітка означеність статусу
кожного її члена створює враження завершеної продуманості.
Актуально зі сторінок документів, запропонованих читачеві, звучить
застереження щодо сфери діяльності Архівної Ради, архівних установ, які
опікуються збереженням документів не тільки тих, що знаходились у власності держави, але й тих, які перебували у приватних архівах. Це адекватно
відображає загальну тенденцію розвитку міжнародного права кінця ХІХ –
початку ХХ ст., спрямовану на захист приватної власності.
Особливістю будь-якого організаційного документа є високий ступінь
повторюваності окремих лексем, який створює враження “лексичного тиску”, напруги, що дозволяє сфокусувати увагу читача на найважливішому,
підготувати його до введення в текст основоположної ключової інформації
через окремі поняття. У наведених документах такими словами виступають “архів”, “Архівна рада”, “робоча президія Архівної ради”, “бюро робочої президії Архівної ради”, “зберігач Архівної ради”, “кореспондент Архівної ради”, “дійсний член Архівної ради”, “почесний член Архівної ради”.
Пояснення, які їх супроводжують, сприяють підвищенню розуміння інформації, одноманітному прочитанню комунікативними партнерами.
Звертає на себе увагу позачасова інтерпретація слів, словосполучень,
без ідеологічного домішку у їх витлумаченні, а головне – у передачі змісту
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того, що ними означено. Історичне дослідження внутрішнього складу понять
сприяє виявленню не лише лексичного динамізму, але й еволюції термінів.
Важливе місце у вирішенні наукових (теоретичних, методичних), організаційних, правових питань діяльності архівів належало на той час зберігачам Імператорсько-королівської архівної ради. Маючи широкі повноваження, які не обмежувалися суто практичним резоном існування їх персон, вони виконували ще й високоморальну місію – хранителів колективної
пам’яті, вихователів свідомості суспільства у дусі особливого ставлення
до архівів, збереження свідчень століть, закарбованих у документах.
Цікавою для дослідників історії public relations в архівістиці є “Інструкція
для кореспондентів Імператорсько-королівської архівної ради”. Кореспондентський рух як явище, що означає участь громадськості на добровільних
засадах у сприянні певним науковим, культурним, освітнім, державним та
інші починанням, зародився у Франції ХVIII ст. У наступному столітті він
знайшов поширення в Західній, Центральній та Східній Європі, офіційне
закріплення в законодавчих актах багатьох7 європейських держав. Дослідження етимології слова “кореспондент” , зроблене на основі універсальних тлумачних словників кінця ХІХ – початку ХХ ст., підтверджує
висновок про те, що в українській мові, так само як і російській, воно
вживалося у тому ж значенні, що і в інших країнах Європи, тобто належало
до семантично скалькованих термінів. Інститут архівних кореспондентів,
як форма залучення широких верств населення до виявлення, вивчення,
збереження історичних документів, масово поширився в Україні 1920–
8
1930-х рр. Аналіз організаційних документів цього періоду, присвячених
утворенню мережі кореспондентів
архівних установ, зокрема “Інструкції
9
архівним кореспондентам” (1927), наводить на думку про їх змістовносутнісну спорідненість із подібними документами доби Австро-Угорщини.
Як підтвердження, – підготовлена до опублікування “Інструкція для кореспондентів Імператорсько-королівської архівної ради”.
Властивістю перекладу документів є те, що окремі слова і вислови,
які німецькою мовою звучать природно, українською мовою було перекладено словосполученнями з іменників і прикметників, інколи – складносурядними, складнопідрядними реченнями. Щоб уникнути втрати суті чи
іншого витлумачення змісту тексту, автор намагався бути вільним від захоплень власними асоціаціями та образами. Наслідуючи М. Цвєтаєву, погодьмося, що йдучи по сліду автора текстів, доводиться знову торувати
10
тією ж дорогою, що йшов і він . І, нехай – ueber (зверху), але setzen – те,
що прокладати завжди заново. Uebersetzen – заново прокладати шлях слідами іншої мови, культури для того, щоб зробити ці документи частиною
власної спадщини.
Автор висловлює щиру подяку за кваліфіковані консультації з питань
перекладу текстів Валентині Василівні Король, Товариству німецької мови
(Німеччина).
Публікація документів буде сприяти аналізу контактів культур, примусить задуматися над складними шляхами їх діалогу, наступністю й онов-
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ленням одержаної спадщини, ступенем відповідальності інтелектуальних
кіл, громадськості за збереження і підтримку цивілізаційної естафети.
1
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2
[Супровідний лист начальника ОДА УМВС Чернівецької області № 23/386 від
24 серпня 1946 р. до матеріалів із діловодства, історії архівів Буковини] // ЦДАВО
України, ф. 14, оп. 2, спр. 114, арк. 50.
3
Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років. – К., 2000. – С. 118.
4
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986. – С. 127.
5
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 114, арк. 100.
6
Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. Ірини Матяш та
Катерини Климової. – К.: Видавн. дім “КМ Академія”, 2002. – С. 315.
7
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знаходиться в постійному листуванні, стосунках з іншими особами, організаціями
тощо, передає їм необхідну інформацію. Див.: Энциклопедический словарь / Под
ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – СПб., 1895. – Т. 31. – С. 340.
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№1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРХИВНОГО ПОРЯДКА
ДЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМПЕР.[АТОРСКОМУ]
И КОР.[ОЛЕВСКОМУ] МИНИСТЕРСТВУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АРХИВОВ

(Постановлено в заседании Имп.[ераторского] и кор.[олевского]
Архивного совета 2-го июня 1895 г.)
I. Служебное положение
Подведомственные имп.[ераторскому] и кор.[олевскому] Министерству внутренних дел архивы, частью подчинены последнему, частью –
высшей политической власти того имперского края, в котором находится
архив. Архивы в служебном отношении подчинены непосредственно президиуму соответствующего наместничества или краевого управления.

II. Назначение
Архивы имеют своим назначением, с одной стороны, служить нуждам
государственного управления, а с другой стороны – научным требованиям,
главным же образом, исторической науке в самом широком объеме; они
могут, наконец, быть использованы в частных интересах отдельных лиц,
семейств или учреждений.

III. Хранение и упорядочение архивного материала
1. Архивные помещения должны быть безопасны в пожарном отношении и защищены от взлома, совершенно сухими, по возможности светлы-
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ми и с вентиляцией. Следует постоянно заботиться о достаточном проветривании и о содержании в чистоте помещений и архивных материалов.
2. Во всех помещениях, где хранятся архивные материалы, запрещается, работать при лампе или свече, а также курить. Во внутренние помещения архива имеют [доступ] лишь служащие архива и служители,
другие же лица – лишь в виде исключения с разрешения архивного начальства и в сопровождении архивного служащего.
3. Для выполнения указанных задач, основным условием является
наглядный порядок в архивных материалах. В архивах, в которых вовсе
и[ли] недостаточно упорядочен наличествующий материал и не систематизирован, установление всеобъемлющего порядка и описи является ближайшей и самой неотложной работой. Она должна распространяться на
возможное рациональное пространственное размещение и расположение
архивного материала, целесообразное и отвечающее историческому
развитию подразделение и внутренний порядок архивного материала,
составление списков и каталогов.
При значительном наличии старого материала, вовсе или недостаточно
упорядоченного, может быть достаточным на первых порах общий порядок
и общий каталог. Но целью архивистской работы по упорядочению всегда
должно быть, составление подробного оглавления для всего архива, а со
временем – выработка из оглавлений единичных отделов общего оглавления. Следует также иметь в виду публикацию архивного инвентаря и
особых каталогов некоторых отделов (напр. рукописей, крепостных книг,
канцелярских книг, документов).
4. Управление архива должно обращать внимание на то, чтобы выработать насколько возможно наиболее органичную архивную инвентарную
книгу с тем, чтобы другие государственные архивные материалы, относящиеся к историческому округу архива, могли быть присоединены к нему,
в особенности тогда, когда они недостаточно хорошо помещены или малодоступны; далее, чтобы архивное управление стремилось к приобретению
архивных материалов, не принадлежащих государству, если они пригодны,
или если угрожает опасность их затаскивания или уничтожения; наконец,
чтобы при удобном случае был подготовлен обмен некоторых архивных
материалов с другими архивами или библиотеками, другими учреждениями. Следует также иметь в виду, что отдача на хранение негосударственных архивных материалов должна проводиться с соблюдением прав
владельца в целях сохранности и возможности доступа к подобным архивным материалам.
Во всех подобных случаях архивное управление все же должно заручиться разрешением вышестоящей власти.
5. Регулярный прирост архива составляют доставляемые регистратурами* время от времени материалы. Предельным сроком между матери*

Регістратура (від нім. Registratur) – архів, як правило, однієї установи.
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алами архива и регистратурой назначен 1848 год, но по мере обстоятельств
и надобности, возможно, и рекомендуется сдавать в архивы акты более
позднего происхождения и т. д., о чем в отдельных случаях вышестоящая
власть должна принимать решение.

IV. Использование архива
1. Использование архива происходит в соответствии с его назначением
двояким образом:
а) использование государственными учреждениями, ведомствами
и местами для официальных надобностей;
б) использование частными лицами, в число которых входят все пользователи [архивными документами] в научных и частных целях.
2. Возможные ближайшие постановления для использования государственными учреждениями, ведомствами и местами для официальных надобностей предоставляются имп.[ераторскому] и кор.[олевскому] Министерству
внутренних дел и имп.[ераторским] и кор.[олевским] краевым властям.
Для использования частными лицами имеют силу следующие общие
постановления:…(пропуск в тексті документа)
3. Разрешение на использование архивных материалов выдает, как
правило, начальник архива лицам, заслуживающим доверия. В особенно
важных случаях, наличие которых предоставляется, на усмотрение начальника должно быть получено разрешение от вышестоящей власти.
4. Пользователь должен предварительно указать цель, с которой он
намерен использовать архив и должен удостоверить надлежащим образом
свою личность, если он до того времени не был знаком архиву.
5. При использовании архива для частных целей, проситель должен
непосредственно доказать свой личный юридический интерес.
6. Начальнику архива предоставляется право ознакомить пользователя
с архивными каталогами.
7. Пользование архивом может происходить лишь в помещениях архива в исключительных случаях – других публичных местах. Ни в коем
случае не разрешается брать с собой архивны[е] документ[ы] служащими архива или их пользователями, выдавать и одалживать архивные материалы пользователям на дом или вообще в негосударственные места.
8. Всякое использование архивными материалами должно происходить
в присутствие архивных служащих. Какое-либо повреждение, загрязнение
или небрежное обращение с архивными материалами, равно как и нанесение
пометок или знаков на них недопустимо.
9. Под личную ответственность архивами разрешается пользоваться
лицам, заслуживающими доверия в качестве переписчиков.
10. На запросы лиц, проживающих не по месту нахождения архива,
архив должен давать сведения, но лишь в тех случаях, когда запрашивающий достаточно информирован о наличии, размере и общем состоянии
архивных материалов, отвечающих его целям. Производить самостоятельно
полную обработку переданных архиву запросов, архив не обязан.
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11. Архив может предоставлять частным лицам копии или выдержки из архивных материалов. Но это должно происходить лишь постольку, поскольку не причиняет ущерба текущим делам и архивистским работам.
12. За выдаваемые частным лицам изготовленные копии изымается
невысокая плата. При трудно разбираемых экземплярах или таких, при
чтении которых требуются палеографические познания, плата может быть
соответственно повышена.
13. Архиву предоставляется также право выдавать засвидетельствованные копии с хранящихся в нем архивных материалов, за которые
клиенты должны уплачивать надлежащий гербовый сбор.
14. Пользование архивом при известных обстоятельствах может происходить путем пересылки архивных материалов. Проситель о пересылке
должен точно указать желаемые им архивные материалы. Начальник архива должен затребовать разрешение от вышестоящей власти, если вообще он в состоянии выполнить просьбу.
15. Пересылке могут подлежать всякого рода архивные материалы,
за исключением особенно ценных экземпляров и тех архивных материалов,
пересылка которых не рекомендуется вследствие их плохого состояния
или тех, которые сами постоянно нужны в архиве.
16. Никогда не может осуществляться пересылка непосредственно
к частному лицу, а может быть произведена другим архивам, властям
или учреждениям, которые могут гарантировать достаточную ответственность за верное сохранение и возврат архивных материалов, в помещении
которых частные лица и будут пользоваться архивными материалами.
17. При пересылке со стороны архива должен быть соблюден контроль с достаточно точным обозначением и счетом отсылаемых архивных
материалов (по экземплярам и листам), а равно и их состояния, о подтверждении их получения и о соблюдении срока заимствования, о возвращении их в целости и сохранности.

V. Ведение делопроизводства и научной работы
1. Обо всех делах архива должен вестись (о входящих и исходящих)
особый служебный протокол (дневник). Изъятые для пользования архивные материалы должны заноситься в протокол пользования; о позаимствованных и отосланных архивных материалах должна вестись точная запись
в книге. Должна вестись ведомость о приросте, доходах и расходах [архива].
2. К концу каждого года начальник архива должен подать отчет вышестоящей власти о деятельности архива. В этом отчете нужно сообщить
о произведенных работах по упорядочению [архивных материалов] , сделать обзор об использовании архива, затем изложить предстоящие работы
и возможные потребности [в связи с этим], пожелания.
3. Рабочие часы должны быть установлены в зависимости от местных условий. Во всяком случае, архив должен быть закрыт в оба праздника
Пасхи и Троицы, 24 декабря и в оба рождественских праздника.
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4. Архивным служащим разрешается использовать наличие архива
для своих собственных научных работ лишь постольку, поскольку это
позволяют архивные дела.
5. По мере преуспевания в работе по упорядочению архивных документов, архивам самим будет дана возможность заниматься научными
трудами. Наиболее подходящими темами будут документальные труды
и хронологические описи по истории отдельных государств, публикации
актов по новой истории, истории конституций и управления. Для того, чтобы
осуществить весьма желательный образ действий в этом отношении, рекомендуется в таких случаях затребовать заключение имп.[ераторского] и кор.[олевского] Архивного Совета.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 12, спр. 114, арк. 91–99 зв. Мова документа –
російська
*

№2
**

ad Zl. 13697 / 13

Abschrift
***

STATUT DES K-K ARCHIVRATES
(Genehmigt mit Allerhoechster Entschliessung
vom 25. Mai. 1912)
Відень

WIRKUNGSKREIS

§ 1. Aufgabe des im k-k Ministerium des Jnnern errichteten k-k Archivrates
ist, die Regierung in allen die Archive der k-k Zentrallstellen und ihrer Unterbehoerden beruehrenden Angelegenheiten durch fachmaennischen Beirat zu unterstuetzen. Der k-k Archivrat hat ferner seine Taetigkeit auch auf die Pflege und
den Schutz der Archivalien und anderen Schriftdenkmale im Besitze von nicht
staatlichen Behoerden, Korporationen und Anstalten sowie von Privaten zu erstrecken.
ORGANISATION
§ 2. Der k-k Archivrat besteht aus ordentlichen und ausserordentlichen
Mitgliedern, welche vom k-k Minister des Jnnern auf die Dauer von fuenf Jahren
ernannt werden.
§ 3. Die ordentlichen Mitglieder haben im Archivrate Sitz und Stimme und
sind berechtigt, den Titel “ordentliches Mitglied des k-k Archivrates” zu fuehren.
§ 4. Zu ausserordentlichen Mitgliedern koennen Persoenlichkeiten von anerkannten Verdiensten und das Archivwesen oder um Erforschung und Erhaltung
von Schriftdenkmalen ueberhaupt ernannt werden. Sie sind berechtigt, den Titel
“ausserordentliches Mitglied des k-k Archivrates” zu fuehren.
*

Примітка: Тут і далі переклад з німецької мови подано після документа.
ad (від лат. аd datum) – від дати.
***
K-k – загальноприйняте скорочення німецького словосполучення kaiserlichkoeniglich – імператорсько-королівський.
**
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§ 5. Vorsitzender des Archivrates ist der k-k Minister des Jnnern. Er bestimmt aus den ordentlichen Mitgliedern des Archivrates auf die Funktionsdauer
einen ersten und einen zweiten Stellvertreter.
§ 6. Der k-k Archivrat waehlt aus seinen ordentlichen Mitgliedern je auf
die Funktionsdauer einen staendigen Ausschuss (Geschaefts-Ausschuss) von
fuenf Mitgliedern, die aus ihrer Mitte den Obmann und einen Obmannstellvertreter waehlen.
§ 7. Der Leitung des Geschaefts-Ausschusses ist das Bureau des Archivrates unterstellt, dessen fachmaennisch gebildeter Vorstand gleich wie das erforderliche Hilfspersonal vom k-k Ministerium des Jnnern zugewiesen wird.
§ 8. Der Behandlung in den Gesamtsitzungen des Archivrates sind ausser
den in disem Statute einzeln angefuehrten Angelegenheiten die Beschlussfassung
ueber die vom Archivrate ausgehenden Veroeffentlichungen oder anderen Unternehmungen, die Verfassung des Jahresvoranschlages und die Kontrolle der
Gebarung des Geschaefts-Ausschusses, dann die den Archivrat oder das Archivwesen betreffenden organisatorischen Fragen und archivalische Angelegenheiten vom prinzipieller Bedeutung und allgemeiner Wichtigkeit ueberhaupt
vorbehalten.
Auch steht es dem Archivrate frei, Vorschlaege fuer die Ernennung von
ordentlichen oder ausserordentlichen Mitgleidern zu erstatten.
§ 9. Der Geschaefts-Ausschus ist das staendige Organ des Archivrates
fuer die Vorbereitung und fuer die Durchfuehrung der den Gesamtsitzungen
vorbehaltenen Angelegenheiten und fuer die Besorgung der uebrigen Geschaefte.
In einer vom Archivrate zu beschliessenden Instruktion wird die Wirksamkeit
des Geschaefts-Ausschusses und Bureaus naeher geregelt.
§ 10. Die wichtigsten Hilfsorgane des Archivrates sind die Konservatoren,
dennen innerhalb bestimmter ihnen zugewiesener Sprengel die Wahrung seiner
Aufgaben obliegt. Sie werden mit der Funktionsdauer von fuenf Jahren ueber
Vorschlag des Geschaefts-Ausschusses vom k-k Minister des Innern ernannt. Ihr
Wirkungskreis wird durch eine vom Archivrate zu erlassende Instruktion bestimmt.
§ 11. Personen, welche durch Kenntnisse und Erfahrung, wissenschaftliche
oder praktische Taetigkeit geeignet erscheinen, die Aufgaben des Archivrates
zu foerdern, koennen von diesem zu Korrespondenten ernannt werden. Ihr
Wirkungskreis wird durch eine von Archivrate zu erlassende Instriktion bestimmt.
§ 12. Der k-k Archivrat hat mit den fuer gleiche oder verwandte Zwecke
bestehenden Landes-Komissionen, Korporationen, Vereinen und Anstalten in
Verbindung zu treten, um fuer die Erfuellung seiner Aufgaben eine
einverstaendliche Mitwirkung auch der autonomen und lokalen Faktoren und
ein moeglichst gleichmaessiges, gemeinsames Vorgehen zu erreichnen. Bei der
Einleitung und Pflege dieser Verbindung werden namentliche die Konservatoren
mitzuwirken berufen sein.
ALLGEMEINE GESCHAEFTSBEHANDLUNG
§ 13. Die Geschaeftsstuecke, moegen sie von staatlichen oder nichtstaatlichen Behoerden, Korporationen, Anstalten oder Privaten ausgehen werden
unmittelbar an den k-k Archivrat gerichtet.
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§ 14. Der Vorsitzende des k-k Archivrates, beziehungsweise sein Vertreter
stellt auf Grund der zum Vortrage bestimmten Geschaeftsstuecke sowie der aus
eigener Initiative des Archivrates oder eines Mitgliedes desselben hervorgegangenen
Antraege die Tagesordnung der Gesamtsitzungen fest.
Insofern die Geschaetsstuecke nicht von dem Referenten fuer Archivwesen
im k-k Ministerium des Innern oder den Vertretern der uebrigen k-k Zentralstellen
unmittelbar zum Vortrage gelangen bestimmt der Vorsitzende beziehungsweise
sein Vertreter aus den ordentlichen Mitgliedern des Archivrates die Referenten.
§ 15. Die Gesamtsitzungen des Archivrates werden vom Vorsitzenden oder
dessen Stellvertretter nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahre, unter
Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Neben den ordentlichen Mitgliedern
nehmen an denselben auch der Referent fuer Archivwesen im k-k Zentralstellen
entsendeten Vertreter und der Leiter des Bureaus des Archivrates mit beratender
Stimme teil. Auch steht es dem Vorsitzenden, beziehungesweise dessen Stellvertreter frei, den Sitzungen ausserordentliche Mitglieder des Archivrates oder
andere Fachmaenner mit beratender Stimmet allweise beizuziehen.
§ 16. Ueber jede Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches vom Vorsitzenden und vom Schriftfuehrer gefertigt wird.
§ 17. Der k-k Archivrat fasst seine Beschluesse stets nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende, welcher sonst nicht mitstimmt,
durch seine Stimme den Ausschlag. Zur Fassung von Beschluessen ist die Anwesenheit von mindestens der Haelfte der ordentlichen Mitglieder notwendig.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 114, арк. 100–101 зв. Мова документа –
німецька
*

ad Ч . 13697/. 13

Копія

СТАТУТ АРХІВНОЇ РАДИ,
(схвалений рішенням Його Величності
від 25 травня 1912 р.)
Відень
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Завданням, створеної в і[мператорсько]-к[оролівському] Міністерстві внутрішніх справ І[мператорсько]-к[оролівської] Архівної ради, є підтримка уряду в усіх справах, що стосуються архівів в імператорськокоролівських центральних установах та їх відділах шляхом фахових консультацій. І[мператорсько]-к[оролівська] Архівна рада має також спрямовувати свою діяльність на догляд і захист архівних документів та інших
писемних пам’яток, які знаходяться у власності недержавних установ, організацій, приватних осіб.
ОРГАНІЗАЦІЯ

§ 2. І[мператорсько]-к[оролівська] Архівна рада складається з дійсних
і почесних членів, які призначаються імператорсько-королівським міністром
внутрішніх справ строком на 5 років.
*

Ч. – число.

15

Наука і культура

§ 3. Дійсні члени мають в Архівній раді місце і голос, а також уповноважені носити титул “Дійсний член І[мператорсько]-к[оролівської] архівної ради”.
§ 4. Почесними членами Архівної ради можуть бути особи з визнаними
заслугами в архівній справі, дослідженні та зберіганні писемних пам’яток.
Вони вповноважені носити титул “Почесний член І[мператорсько]-к[оролівської] архівної ради”.
§ 5. Головою Архівної ради є і[мператорсько]-к[оролівський] міністр
внутрішніх справ. Він призначає з дійсних членів Архівної ради першого і
другого заступника на передбачений [законодавством] термін діяльності.
§ 6. І[мператорсько]-к[оролівська] Архівна рада вибирає зі своїх дійсних членів на певний період [згідно законодавству] робочу президію (робочий комітет) із 5 членів, які зі свого середовища обирають голову президії
та заступника голови.
§ 7. Керівництву робочої президії підпорядковується бюро Архівної
ради. Голова правління бюро, який має фахову підготовку, так само, як
і необхідний допоміжний персонал І[мператорсько]-к[оролівського] Міністерства внутрішніх справ, підпорядковується цьому бюро.
§ 8. Архівна рада зберігає за собою право обговорювати на загальних
зборах, крім пунктів окремо зазначених у цьому Cтатуті, питання прийняття
рішення про вихід публікацій чи проведення інших заходів від імені Архівної
ради, а також організаційні питання, що стосуються Архівної ради та архівної справи. Архівна рада має також право вносити пропозиції на призначення дійсних і почесних членів Pади.
§ 9. Робоча президія є постійним органом Архівної ради для підготовки
і проведення загальних зборів із метою обговорення питань зазначених
у § 8 даного документу, а також для виконання інших завдань. В одній із
наступних інструкцій, прийнятих Архівною радою, буде докладніше визначено сферу діяльності робочої президії, її бюро.
§ 10. Найважливішими допоміжними органами Архівної ради є зберігачі, які в рамках певного, їм призначеного адміністративно-територіального
округу, повинні дотримуватися своїх завдань. Вони призначаються на цю
посаду на 5 років і[мператорсько]-к[оролівським] міністром внутрішніх
справ за пропозицією робочої президії. Сфера їх діяльності визначається
інструкцією, яка затверджується Архівною радою.
§ 11. Особи, які в силу своїх знань і досвіду, наукової чи практичної
діяльності володіють усіма даними для того, щоб сприяти виконанню завдань Архівної ради, можуть бути кореспондентами. Сфера їх діяльності
визначається інструкцією, яка затверджується Архівною радою.
§ 12. І[мператорсько]-к[оролівська] архівна рада може контактувати
з іншими, створеними з тією ж метою, установами, державними комісіями,
корпораціями, товариствами, відомствами для того, щоб у виконанні своїх
завдань досягти узгодженого співробітництва автономних і локальних сил,
а також поступового, колективного просування вперед. Особливо мають
сприяти встановленню і подальшому зміцненню цих зв’язків зберігачі.
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ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ
РОБОЧОГО ПОРЯДКУ
§ 13. Робочі матеріали, незалежно від того походять вони від державних чи недержавних установ, корпорацій, інститутів чи приватних осіб, повинні бути безпосередньо направлені в I[мператорсько]-к[оролівську] aрхівну раду.
§ 14. Голова I[мператорсько]-к[оролівської] aрхівної ради чи його заступник на основі поданих до доповіді робочих матеріалів, а також із власної
ініціативи, Архівної ради або її члена, який виступає з такою ж пропозицією,
встановлюють порядок денний загальних засідань.
*
У зв’язку з цим, робочі матеріали, які належать не референтам архівної
справи і[мператорсько]-к[оролівського] Міністерства внутрішніх справ або
ж представникам інших імператорсько-королівських центральних архівних установ, можуть бути допущені до доповіді за схваленням голови чи
заступника, дійсних членів Архівної ради, референтів.
§ 15. Загальні засідання Архівної ради скликаються головою чи його
заступником за потребою, але не рідше, ніж раз на рік, з [попереднім] оголошенням порядку денного. Поряд із дійсними членами Архівної ради в
таких засіданнях можуть брати участь також референти архівної справи
імператорсько-королівських центральних установ, а також керівник бюро
Архівної ради з правом дорадчого голосу. Також голова засідання чи його
заступник мають право в окремих випадках залучати до засідань із правом
дорадчого голосу почесних членів Архівної ради чи інших спеціалістів.
§ 16. Про кожне засідання має бути написаний протокол, який документально оформляється головою чи секретарем засідання.
§ 17. І[мператорсько]-к[оролівська] aрхівна рада завжди схвалює рішення за більшістю голосів. Голова засідання, який зазвичай не голосує, у
разі рівної кількості голосів своїм голосом вирішує результат голосування.
Для прийняття рішення необхідна присутність на засіданні щонайменше
половини дійсних членів Архівної ради.

*

Референт (від лат. referens – той, що повідомляє) – службова особа, що є
консультантом, доповідачем із певних питань.
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№3
ad
LR. Zl . 13697 /. 13
Der k-k Minister des Innern
***
z. Zl. 12. 860/ M. I. ex 1912
K-k Archivrat
zl. 20 ex 1913
*

Abschrift der Abschrift

**

INSTRUKTION
****
FUER DIE KONSERVATOREN
DES K-K ARCHIVRATES
§1
Die Konservatoren sind die wichtigsten Hilfsorgane des Archivrates, durch
deren Vermittlung er innerhalb der den einzelnen zugewiesenen Sprengel die
Erhaltung und Erforschung der mittelalterlichen und neuzeitlichen Schriftdenkmale zu erreichen sucht.
§2
Der Wirkungskreis der Konservatoren kann auch einen oder auf mehrere
politische Bezirke, eventuell auch auf verschiedene Verwaltungsgebiete der im
Reichsrate vertretenen Koenigreiche und Laender Konservatoren bestellt werden, welche in der Regel in dem ihnen uebertragenen Sprengel ihren Wohnsitzt
haben sollen.
§3
Die Konservatoren werden gemaess § 10 des Statuts des Archivrates vom
Minister des Jnnern ueber Vorschlag des Geschaeftsausschusses des Archivrates mit der Funktionsdauer von fuenf Jahren ernnant und koennen nach
Ablauf dieser Zeit wieder besttellt werden.
Sie sind dem Archivrate unmittelbar untergeordnet und beziehen fuer das
von ihnen bekleidete Ehrenamt keinen Gehalt.

*

LR – загальноприйняте скорочення від німецьких слів Land – земля, Rat –
рада. Поняття “ландрат” означає главу місцевого управління.
**
Zl – загальноприйняте скорочення німецького слова Zahl – число.
***
Ex (від лат. exemplar – зразок) – зразок, приклад із числа подібних речей.
****
Консерватор (від лат. conservator – охоронець) – охоронець, зберігач.
Примітка. Автор при перекладі вживає слово “зберігач”, хоча можливим було
застосування терміну “консерватор” у тому значенні, в якому він побутував у
практиці європейської архівістики. Див.: Консерватор – особа, яка професійно доглядає, переважно в музеї, витвори мистецтва та ін. для того, щоб вони залишалися
у належному стані. (Lahgenscheidts Grosswoerterbuch Deutsch als Fremdsprache /
Dr. Vincent J. Docherty, dr. Guenter Jchle. – М.: МАРТ, 1998. – С. 575).

18

Наука і культура

§4
Der Konservator erhaelt ausser seinem Ernennungsdekrete fuer die Dauer
seiner Amtstaetigkeit: a) im Bedarfsfalle vom politischen Landeschef seines
Amtssprengels: ein Beglaubigungsschreiben, welches auf seinen Namen lautet
und in welchem die staatlichen, autonomen und kirchlichen Behoerden, Privatanstalten und – Personen angewiesen, beziehungsweise ersucht werden, ihn
in seiner Taetigkeit auf des nachdruecklichste zu unterstuetzen.
Dieses Schreiben soll in allen Faellen, in welchen der Konservator unmittelbar und persoenlich seines Amtes handelt, zu seiner Beglaubigung dienen;
b) vom Archivrate: ein Amtssiegel mit der Aufschrift “Konservator des kk Archivrates”;
c) einen Ausweis ueber den Personalstand des Archivrates und seiner
Organe;
d) ein Exemplar der “Mitteilungen des Archivrates”;
e) eine 40 % ige Preisermaessigung vom Ladenpreise bei dem Bezuge
aelterer und sonstiger Publikationen des Archivrates, soferne nicht hoehere
Preisermaessigungen fuer spezielle Werke festgesetzt werden.
§5
Die Ernennung und jede Wiederbestaetigung eines Konservators wird in
den Amtsblaettern der politischen Bechoerden seines Amtssprengengls veroefentlicht und vom Archivrate den Ordinariaten seines Amtssprengells mit dem
Ersuchen zur Anzeige gebracht, sie auch im Diozaesenbatt bekanntzumachen.
§6
Der Konservator hat das Recht
a) auf tunlichste Unterstuetzung seiner pflichtmaessigen Taetigkeit durch
die politischen Behoerden;
b) auf portofreie Behandlung seiner Amtskorrespondenz mit dem Archivrate
und den staatlichen Behoerden seines Amtssprengels.
Die Portofreiheit ist bei Benutzung der Briefpost (bis zum Gewichte von
2,5 kg) oder der Fahrpost eingeraeumt, wenn die Sendungen keine anderen
Gegenstaende als: Dokument, Schriften, Rechnungen, Akten, Karten, Plaene,
Drucksachen und zwar ohne Wertbestimmung enthalten.
Die Portofreiheit findet auf die Benutzung der Stadtpostanstalten keine
Anwendung.
Die portofreien Korrespondenzen sind mit dem Amtssiegel zu verschliessen,
mit der Adresse und Titulatur des Absenders zu versehen und der Adresse mit
den Worten “Portofrei Dienstsache in Angelegenheiten des k-k Archivrates”
zu bezeichnen;
c) auf Ersatz der Reisekosten und auf Diaeten fuer die im Interesse des
Archivrates vorgenommenen Dienstreisen. Ist der Konservator Staatssbeamter,
so unterliegt er hierbei den fuer Staatsbeamte geltenden Vorschriften.
Anderen Fallaes erhaelt der Konservator Diaeten von taeglich 10 Kronen
und den Ersatz der tatsaechlichen Reiseauslagen.
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Jeder derartiger Aunspruch setzt jedoch voraus, dass der Konservator entweder
1) die betreffende Dienstreise ueber Auftrag des Archivrates unternimmt oder
2) die Dienstreise dem Archivrate angezeigt und dessen vorherige Genehmigung erhalten hat oder
3) in unaufschieblichen Faellen die nachtraegliche Genehmigung seitens
des Archivrates erhalten hat und in jedem Falle
4) ein Reisepartikulare vorlegt, in welchem die Kosten der Fahrgelegenheit,
eventuelle sonstige Auslagen und die Diaeten verrechnet werden, endlich
5) einem sachlichen Bericht ueber den Zweck und den Erfolg seiner Reise
vorlegt
§7
Ergibt sich die Moeglichkeit, gelegentlich einer vom Konservator in anderer
Eigenschaft (als Beamter u. dgl) zu unternehmenden Bereisung eine solche in
Konservators-Angelegenheiten mitzuverbinden, so wird hier von im Interesse
der Verringerung der Reisekosten Gebrauch zu machen sein. In diesen Faellen
hat der Konservator nur auf Ersatz der Mehrauslagen Anspruch.
§8
Der Konservator hat vornehmlich in nicht-staatlichem Besitze befindlichen
Archivalien sein Augenmerk zuzuwenden, staatlichen Archivalien nach
Zulassung des betreffenden Amtsvorstandes. Wahrnehmungen in Bezug auf
staatliche Archivalien sind dem zustaendigen staatlichen Archive mitzuteilen.
Innerhalb dieses Rahmen ist der Konservator im Einzelnen verpflichtet:
a) die Interessen des Archivrates in dem ihm zugewiesenen Sprengel ueberhaupt zu wahren und nach seinen Kraeften zur Erreichung des vom Archivrate angestrebten Zieles mitzuwirken;
b) sich von den in seinem Amtssprengel befindlichen Schriftdenkmalen eine
moeglichst vollstaendige Kenntnis zu erwerben.
Dies gilt vor allem von den Archiven und Bibliotekhen seines Sprengels,
von letzteren, soweit sie Handschriften und alte Drucke enthalten;
c) den Zustand und die Bestaende der Archive, sowohl oeffentlichen als
Privat-Besitzes, zu erforschen und dem Archivrate eine Uebersicht ueber die
Archivbestaende zu geben;
d) zu diesen Zwecken dann, wenn es sich um Archive handelt, die in geordnetem Zustande und von fachkundigen Personen geleitet sind letztere um Mitteilungen ueber die ihrer Obhnut anvertrauten Sammlungen anzugehen, eventuell sie
zur Veroeffentlichung solcher Mitteilungen anzuregen, sonst aber die Eigentuemer-noetigen Falles unter Inanspruchnahme der Unterstuetzung der politischen
Behoerde und die Gestattung der Durchforschung des Archives zu ersuchen;
e) bezueglich der ausserhalb derartiger Sammlungen stehenden Schriftdenkmaelle oder bei Auffindung ganzer bisher verborgen gewesener Archive,
beziehungsweise Bibliotheken eine genaue Beschreibung zu veranlassen, auf
ihre Sicherung, beziehungsweise auf die Einrichtung einer geregelten Verwaltung
und auf die Herstellung einer entsprechenden Ordnung beratend hinzuwirken
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und die Anzeige an den Archivrat zu erstatten; dies auch in jenen Faellen, in
welchen der Konservator kraft anderwertiger Verpflichtung (z.B. als Beamter
eines Landesmuseums) seinen Bericht in erster Linie an seine vorgesetzte Behoerde zu erstatten hat;
f) darauf hinzuwirken, dass etwaige Uebelstaende in der Verwahrung und
Verwaltung von Archivalien ueberhaupt abgestellt werden und dass die Schriftdenkmalle vor Vernichtung, vor Verschleppung, Verkauft an Unberufene oder
in das Ausland bewart bleiben, dann aber, wenn seinen Vorstellungen nicht
Rechnung getragen wird, nach Zulass des Faelles die Unterstuetzung der politischen Behoerde in Anspruch zu nehmen und die Anzeige an den Archivrat zu
erstatten.
Insbesondere hat der Konservator hierbei sein Augenmerk auch darauf zu
richten, dass Archive in entsprechenden feuersicheren trocknen und luftigen
Raeumen untergebracht sein sollen;
g) in immer weiteren Kreisen seines Sprengels das Interesse fuer die Erforschung und Erhaltung der Schriftdenkmale zu beleben;
h) insbesondere mit den in Betracht kommenden wissenschaftlichen Vereinen seines Sprengels, zumal wenn diese ein Museum oder eine Sammlung
besitzen, sowie mit Fachmaennern oder Privaten, welche Schriftdenkmale
verwahren und sammeln, endlich mit berufenen amtlichen Stellen mit Korporationen und Anstalten, sowie mit den Korrespondenten des Archivrates in regem
Verkehre zu bleiben.
Es wird dabei die Gleichheit oder Verwandtschaft der Ziele, welche der
Archivrat und jene anderen Faktoren verfolgen, im Auge haben und, indem er
ihnen gegenueber den Archivrat vertritt, dies nicht im Geiste einer Konkurrenz,
sondern einer wechselseitigen Foerderung und Unterstuetzung tun;
i) alljaehrlich wenigstens einen Bericht ueber seine Taetigkeit an den Archivrat vorzulegen, soweit er nicht zufolge der ihm nach verschiedenen Stellen dieser
Instruktion obliegenden Verpflichtung schon Einzelberichte an den Archivrat
erstaattet hat;
k) wenn er von dem Auftauchen oder der Gefaehrdung von Schriftdenkmallen ausserhalb seines Sprengels Kenntnis erlangt den berufenen Konservator
hiervon zu verstaendigen, und wenn seine Anzeige ohne Erfolg blieb, an den
Archivrat zu berichten.
§9
Ist der Konservator durch Abwesencheit, Krankheit und dergleichen durch
laemgere Zeit verhindert, sein Amt auszuueben, so hat er hiervon unverzueglich
dem Archivrate Anzeige zu erstatten, damit dieser fuer seine Vertetung sorgen
koennte.
Dasselbe gilt, wenn der Konservator sonst verhindert ist, eine bestimmte ihm
obliegende Amtshandlung zu versehen, doch kann er hier, wenn an dem
Erhebungsorte ein Korrespondent des Archivrates wohnhaft ist unter gleichzeitiger
Anzeige an den Archivrat den Korrespondenten um seine Vertretung ersuchen.
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§ 10
Der Konservator hat seine Aufgaben in guetlichem Wege zu verfolgen
und wenn ihm dies nicht gelingen oder er von vorneherein die Entwicklung
eines groessere Nachdruckes fuer notwendig halten sollte, die Unterstuetzung
der massgebenden, ansbesondere der politischen Behoerden anzusprechen und
ueber das Ergebnis dem Archivrate zu berichten.
§ 11
Der Konservator hat, wem immer er sein Gutachten erstattet, vor Abgabe
desselben die Weisung des Archivrates einzuholen, wenn es sich um Skartierungen, um Aufloesung, Zerreissung, raeumliche Uebertragung, Verkauf von
Archiven, oder Bibliotheken oder einzelnen wertvollen Schriftdenkmalen handelt
oder wenn sich der Archivrat in einem speziellen Falle die Entscheidung vorbehalten hat.
Er hat die Pflicht, ihm alle jene Faelle sofort anzuzeigen, in welchen gegen
das von ihm erstattete Gutachten entschieden oder vorgegangen wurde.
§ 12
Die Funktion eines Konservators erlischt
a) durch Ablauf der Funktionsdauer, ohne dass eine Wiederbestaetigung
erfolgt waere;
b) durch den Tod;
c) durch Enthebung seitens des Ministers des Innern;
wird sie vom Konservator nachgesucht, so ist das Gesuch im Wege des
Archivrates einzubringen.
In allen Faellen der Erloeschens der Funktion ist das Amtssiegel und Beglaubigungsschreiben dem Archivrate zurueckzustellen.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 114, арк. 102–105 зв. Мова документа –
німецька
ad
Ландрат. Ч. 1.13697/. 13

Копія копії

І[мператорсько]-к[оролівське]
Міністерство внутрішніх справ
Ч. 12. 860/ М. 1. Еx 1912
І[мператорсько]-к[оролівська]
Архівна рада
Ч. 20. Еx 1913

Відень

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАЧІВ І[МПЕРАТОРСЬКО]К[ОРОЛІВСЬКОЇ] АРХІВНОЇ РАДИ
§1
Зберігачі є найважливішим допоміжним персоналом Архівної ради, завдяки посередництву якого в межах кожного, окремо взятого, адміністра-
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тивно-територіального округу відбувається пошук, знаходження і дослідження писемних пам’яток Середньовіччя та Нового часу.
§2
Сфера впливу зберігачів може поширюватися на один або більше адміністративних районів, а також на різні сфери управління. На всій території
імперії та країв, які представлені в І[мператорсько]-к[оролівській] архівній
раді, мусять бути призначені зберігачі, які, як правило, мають постійне
місце проживання в підвладному їм адміністративно-територіальному
окрузі.
§3
Зберігачі призначаються згідно § 10 Статуту Архівної ради Міністром
внутрішніх справ за пропозицією робочої президії Архівної ради строком
на 5 років і по закінченню цього терміну можуть бути призначені ще раз.
Вони безпосередньо підпорядковуються Архівній раді і не отримують
платні за надану їм почесну посаду.
§4
Зберігач, крім декрету про своє призначення на термін посадової діяльності, a також незалежнoстi у разі потреби від політичного володаря
адміністративно-територіального округу, одержує:
а) офіційно завірений лист на своє ім’я, в якому висловлено клопотання
перед державними, автономними і церковними установами, приватними
закладами і особами про підтримку і допомогу зберігачеві в його діяльності.
Цей лист є офіційним документом для засвідчення дій зберігача, коли він
безпосередньо виступає як службова особа;
б) від Архівної ради: службову печатку з написом “Зберігач І[мператорсько]-к[оролівської] архівної ради”;
в) посвідчення штатного працівника Архівної ради та її органів;
г) один примірник збірника “Mitteilungen des Archivrates”;
д) 40 % знижку від роздрібних цін на придбання давніх та інших публікацій Архівної ради, якщо до цього часу на окремі праці не встановлені
більші знижки.
§5
Призначення на посаду зберігача і кожне повторне підтвердження його
посади публікується в службових повідомленнях державних установ
адміністративно-територіального округу за місцем виконання ним
обов’язків. Архівна рада ординарних професорів адміністративнотериторіального округу клопоче про опублікування цієї інформації в церковних виданнях.
§6
Зберігач має право:
а) на дієву підтримку своєї службової діяльності з боку державних
установ;
б) на безкоштовне ведення службового листування з Архівною радою
і державними установами адміністративно-територіального округу. Без-
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коштовне поштове обслуговування допускається при пересиланні листів
або бандеролей масою до 2,5 кг, якщо кореспонденція не містить у собі
інших предметів, крім документів, рукописів, рахунків, актів, карт, планів,
стародруків, причому без визначення її цінності [кореспонденції ]. Безкоштовне поштове обслуговування застосовується лише у разі міжміського
листування. Безкоштовні кореспонденції повинні бути проштамповані службовою печаткою, містити адресу і титули відправника. На конверті повинно
бути зазначено “Безкоштовна службова кореспонденція в справах Імператорсько-королівської архівної ради”;
в) на відшкодування витрат на службові відрядження, які проводилися
в інтересах Архівної ради. Якщо зберігач є державним службовцем, то
його діяльність підлягає вказівкам і інструкціям, які діють для державних
службовців.
В інших випадках зберігач одержує на харчування 10 крон щоденно,
а також відшкодування фактично затрачених коштів на поїздки.
Кожна така вимога про відшкодування передбачає, що зберігач або
1) збирається вжити відрядження за завданням Архівної ради, або
2) повідомляє Архівну раду про відрядження, дозвіл, на яке він отримав
раніше, або
3) в термінових випадках отримав дозвіл з боку Архівної ради по тому,
але в будь-якому випадку
4) представляє дорожні документи (чеки, квитки), з яких чітко можна
вирахувати затрачені кошти на проїзд, харчування, а також на можливі
інші витрати, і нарешті
5) представляє обґрунтування мети і результати своєї поїздки.
§7
Якщо у зберігача, який одночасно є державним службовцем, з’являється випадкова можливість поєднати своє службове відрядження з обов’язками зберігача, то таке поєднання можна застосувати, виходячи з інтересів економії коштів на відрядження. У цих випадках зберігач має право
на відшкодування лише тих затрат, які додатково виникли в ході поїздки.
§8
Зберігач має приділяти увагу, перш за все, тим архівним документам,
які знаходяться в недержавному володінні. Доступ до державних архівних
документів відбувається за дозволом відповідних державних інстанцій.
Результати обстеження державних архівних документів потрібно повідомляти відповідним установам.
У цих випадках зберігач, зокрема, зобов’язаний:
а) захищати інтереси Архівної ради в закріпленому за ним адміністративно-територіальному окрузі і по можливості всіляко сприяти досягненню поставлених Архівною радою завдань;
б) отримувати найповніші, найдокладніші знання про ті писемні пам’ятки, які знаходяться в адміністративно-територіальному окрузі;
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Перш за все, це стосується архівів і бібліотек адміністративно-територіального округу, якщо вони мають у наявності рукописи і стародруки;
в) досліджувати стан, фонди архівів, як громадських так і тих, що
знаходяться у приватній власності, доповідати Архівній раді про результати
цих досліджень;
г) із цією ж метою, якщо йдеться про архіви, які перебувають під керівництвом компетентних осіб, просити їх повідомити про зібрання, які знаходяться під їхнім наглядом, спонукати до опублікування таких повідомлень,
а також, в разі необхідності, просити дозволу на дослідження архіву, спираючись на підтримку адміністративних установ;
д) стосовно писемних пам’яток, які знаходяться за межами подібних зібрань, або у випадку віднайденого досі невідомого архіву чи
бібліотеки, віддати необхідні розпорядження щодо їх повного опису, докласти всіх зусиль для забезпечення їх збереження і створення регламентованого упорядкування, а також виступити з правом дорадчого
голосу при створенні там відповідного порядку. Обов’язково повідомити
Архівну раду про цю знахідку. У випадку, коли зберігач знаходиться
при виконанні інших обов’язків (наприклад, як службовець місцевого
музею), то він повинен, у першу чергу, повідомити про це своє безпосереднє керівництво;
е) зберігач має впливати на те, щоб взагалі були усунені можливі недоліки в збереженні і користуванні архівними документами, щоб писемні
пам’ятки залишались захищеними від знищення, пошкодження, будь-якої
загрози вивезення за кордон або продажу некомпетентним особам. Але
якщо ці умови не виконуються, а офіційний протест зберігача не береться
до уваги, то зберігач може, згідно ситуації, яка склалася в кожному окремому випадку, просити про підтримку адміністративні установи та обов’язково інформувати про це Архівну раду.
Особливо зберігач повинен уважно слідкувати за тим, в яких приміщеннях знаходяться архівні пам’ятки. Орендоване приміщення має бути
доступним за ціною, обов’язково сухим і гарно провітрюватися.
є) зберігач повинен всіляко підтримувати інтерес до пошуку і дослідження писемних пам’яток у найвіддаленіших куточках свого адміністративно-територіального округу;
ж) особливо це треба брати до уваги в роботі з науковими товариствами адміністративно-територіального округу, головним чином, якщо ці
товариства мають музей або колекцію, а також із фахівцями або приватними особами, які зберігають або збирають писемні пам’ятки, і, нарешті,
з компетентними відомствами, корпораціями і установами; знаходитися
в постійному активному зв’язку з кореспондентами Архівної ради.
При цьому зберігач мусить мати на увазі подібність і спорідненість
тих цілей, які переслідує не тільки Архівна рада, але й інші установи, що
мають подібне спрямування. В даному разі зберігач буде виступати представником Архівної ради для цих установ, і це робиться не з метою конкуренції, а суто для всебічного сприяння і підтримки [архівної справи].
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з) щорічно зберігач має готувати для Архівної ради щонайменше один
звіт про свою діяльність, якщо до цього часу згідно своїх обов’язків, зазначених у різних пунктах цієї інструкції, такий звіт ще не підготував;
и) якщо зберігач дізнається про знаходження писемних пам’яток чи
про загрозу їм за межами свого адміністративно-територіального округу,
то він повинен повідомити про це зберігача, відповідального за цей адміністративно-територіальний округ. Якщо його заява залишиться без уваги,
то зберігач обов’язково має інформувати про це Архівну раду.
§9
Якщо зберігач через свою відсутність чи хворобу та інші причини
довгий час не в змозі виконувати свої службові обов’язки, то він повинен
негайно повідомити про це Архівну раду для того, щоб вона могла вчасно
потурбуватися про його заступника. Якщо зберігач із будь-яких інших
причин не в змозі виконувати службові обов’язки, він може просити
заступити його на цій посаді кореспондента Архівної ради, який мешкає
в тій місцевості, і одночасно повідомити про це Архівну раду.
§ 10
Зберігач мусить чітко дотримуватися своїх завдань згідно чинного
законодавства, і якщо йому це не вдається або він уважає за необхідне
застосовувати дієвіші заходи, то він має право звертатися за підтримкою
до авторитетних, у першу чергу, державних установ і повідомляти Архівну
раду про результати цих дій.
§ 11
Зберігач, перед тим, як повідомити своє експертне рішення особам
чи установам, що потребують його думки, мусить інформувати їх про відповідні вказівки Архівної ради. Якщо мова йде про знищення, продаж або
ліквідацію архіву чи бібліотеки, окремих цінних писемних пам’яток, їх розпорошення чи перенесення, зумовлене зміною приміщення і, якщо Архівна
рада не підготувала спеціального рішення в кожному окремому випадку,
зберігач має висловити свою думку.
Зберігач зобов’язаний негайно повідомити Архівну раду про всі випадки, коли було прийнято рішення чи вжито певні дії, які суперечать зробленому ним експертному висновку.
§ 12
Функції зберігачів припиняються:
а) по закінченню терміну діяльності, якщо не відбулося повторного
підтвердження посади;
б) через смерть;
в) через звільнення з посади з боку Міністерства внутрішніх справ.
Якщо зберігач протестує проти такого звільнення, то його апеляція реєструється чинним шляхом і розглядається Архівною радою.
У всіх випадках припинення функціонування зберігачів службова печатка і лист-уповноваження на посаду зберігача обов’язково повертається
Архівній Раді.
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№4
Abschrift der Abschrift

ad LR. Zl. 13697 /. 13
Der k-k Minister des Jnnern
z. Zl. 12 860/ M. I. ex 1912
K-k Archivrat
z. Zl / 20 ex 1913

INSTRUKTION FUER DIE KORRESPONDENTEN
DES K-K ARCHIVRATES
§1
Personen, welche durch Kentnisse und Erfahrung, wissenschaftliche oder
praktische Taetigkeit geeignet erscheinen, die Aufgaben des Archivrates zu
foerdern, koennen vom k.k. Archivrate zu Korrespondenten ernannt werden
(§ 11 des Statutes des Archivrates).
Die Korrespondenten werden auf die Dauer von fuenf Jahren ernannt und
koennen nach Ablauf dieser Zeit wieder bestellt werden.
§2
Die Korrespondenten, die ihre Funktion als Ehrenamt versehen, erhalten:
1) ein Ernennungsdekret;
2) einen Ausweis ueber den Personalstand des Archivrates und seiner
Organe;
3) ueber unmittelbares Ansuchen eine 40%-ige Preisermaessigung von
allen vom Archivrate herausgegebenen Publikationen.
Die Korrespondenten verkehren in der Regel mit den berufenen Konservatoren, in dringenden Faellen – unter gleichzeitiger Anzeige an den Konservator – unmittelbar mit dem Archivrate.
§3
Ihre Taetigkeit hat sich vor allem auf die staendige Aufmerksamkeit auf
Schriftdenkmale ihre naeherer Umgehung, insbesondere die im Privatbesitze
befindlichen, zu erstrecken.
Sie sind beruf, Anzeigen zu erstatten:
1) bei Auffindung von Schriftdenkmalen (Archivalien, Handschriften, Archive, Bibliotheken);
2) bei Gefaehraung solcher Denkmale durch drohende Skartierung, Verschleppung, Verkauf an Unberufene oder in das Ausland;
3) Zeitungsnummern, Gelegenheitsschriften und sonstige Publikationen, welche sich auf die Aufgaben und Bestrebungen des Archivrates beziehen, an
diesen zu leiten oder ihn von deren Erscheinen zu unterrichten;
4) das Interesse fuer die Erhaltung und Erforschung der aelteren Schriftdenkmale in ihrer Umgebung rege zu halten und zu beleben, mit den fuer aehnliche oder verwandte Zwecke bestehenden Vereinen in Verbindung zu treten
oder auf die Gruendung derartiger Vereine hinzuwirken;
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5) im Verhinderungsfalle des Konservators ueber dessen Ersuchen oder
jenes des Archivrates als sein Stellvertreter zu fungieren.
Die Berichte der Korrespondenten an den k.k. Archivrat sind portofrei.
§4
Hinsichtlich des Anspruches auf Ersatz von Reisekosten und auf Diaeten
fuer etwaige Dienstreisen gelten die fuer die Konservatoren festgesetzten
Bestimmungen.
§5
Die Funktion eines Korrespondenten erlischt
1) durch Ablauf der Funktionsdauer, ohne dass eine Wiederbestaetigung
erfolgt waere;
2) durch den Tod;
3) durch Entgebung seitens des Archivrates; wird sie vom Korrespondeten
angestrebt, so hat er beim Archivtage darum anzusuchen.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 114, арк. 106–107. Мова документа –
німецька
ad
Ландрат. Ч. 1.13697/. 13
І[мператорсько]-к[оролівське]
Міністерство внутрішніх справ
Ч. 12. 860/ М. 1. Еx 1912
І[мператорсько]-к[оролівська] Архівна рада
Ч. 20. Еx 1913

Копія копії

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНТІВ
ІМПЕРАТОРСЬКО]-К[ОРОЛІВСЬКОЇ] АРХІВНОЇ РАДИ
§1
Особи, які завдяки знанням і досвіду, науковій чи практичній діяльності
виявилися здатними сприяти завданням Архівної ради, можуть бути призначені I[мператорсько]-к[оролівською] aрхівною радою кореспондентами
(§ 11 Статуту Архівної ради).
Кореспонденти призначаються на термін тривалістю до 5 років і по
закінченні цього терміну можуть бути призначені ще раз.
§2
Кореспонденти, які свої функції виконують на громадських засадах,
одержують:
а ) наказ про призначення;
б) посвідчення штатного працівника Архівної ради та її органів;
в) 40 % знижку ціни на всі публікації, видані Архівною радою, за безпосередньою вимогою [кореспондентів].
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Кореспонденти підтримують зв’язок, як правило, з призначеними зберігачами, а в термінових випадках – безпосередньо з Архівною радою, з одночасним контактуванням зі зберігачами.
§3
Їх діяльність передусім виявляється в постійній увазі до писемних
пам’яток, їх найближчого оточення [походження], особливо тих [документів], які знаходяться в приватній власності.
Зберігачі вповноважені повідомляти [Архівну раду]:
1) про знаходження писемних пам’яток (архівних документів, рукописів, архівів, бібліотек);
2) про загрозу таким пам’яткам небезпечного руйнування, крадіжки,
продажу некомпетентним особам чи передачі їх за кордон;
3) про номери газет, назви статей та інші публікації, які близькі за
своїми завданнями і прагненнями до її [Архівної ради] діяльності;
4) виявляти живий інтерес до пошуку, дослідження давніх писемних
пам’яток в їх середовищі побутування; реставрувати документи; вступати
в зв’язок із товариствами, які мають схожу чи споріднену мету, впливати
на заснування подібних товариств;
5) у випадку недієздатності зберігачів за їх проханням або за проханням Архівної ради працювати як заступники зберігачів.
Повідомлення кореспондентів для І[мператорсько]-к[оролівської] aрхівної ради обслуговуються поштою безкоштовно.
§4
Відносно вимог на відшкодування витрат на відрядження (дорожні
витрати та харчування) діють ті самі розпорядження, що і для зберігачів.
§5
Функції кореспондентів припиняються:
1) по закінченню термінів діяльності, якщо не відбулося повторного
підтвердження посади;
2) через смерть;
3) у разі звільнення з посади за ініціативою Міністерства внутрішніх
справ. Якщо зберігач протестує проти такого звільнення, то його апеляція
реєструється чинним шляхом і розглядається Архівною радою.
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Борис Зайцев, Андрій Парамонов (Харків)

ПІДГОТОВКА В ХАРКОВІ ДО ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ:
ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ
У серпні 1902 р. у Харкові відбувся Х ІІ Археологічний з’їзд, який
послужив поштовхом до широких археологічних, історичних, етнографічних
досліджень і розвитку краєзнавства на Лівобережній Україні.
У Державному архіві Харківської області зберігається велика кількість
неопублікованих документів про підготовку з’їзду. Більша частина документів зосереджена в фонді 3 (Канцелярія Харківського губернатора), менша кількість – у фондах 45 (Харківська міська управа), 304 (Харківська
губернська земська управа) та 40 (Харківська духовна консисторія). Документи датовані червнем 1899 р. – серпнем 1902 р.
Документи можна умовно поділити на три групи. Перша включає листування Московського археологічного товариства і Попереднього Комітету з проведення XII Археологічного з’їзду з Харківським губернатором
і міською думою. Ці документи свідчать, що представники влади не тільки
проявили інтерес до проведення в Харкові з’їзду, але й дуже активно допомагали в проведенні підготовчої роботи (док. № 1, 2).
Друга група документів торкається безпосередньої роботи владних
структур і науковців Харківського університету щодо збирання археологічних відомостей та етнографічних матеріалів. Документи цієї групи цікаві,
передусім, для істориків і краєзнавців.
Окрім відкритих листів на проведення археологічних розкопів та
етнографічних досліджень (док. № 3, 4), наявна велика кількість документів
від волосних повітових начальників із наданням відомостей про археологічні пам’ятники для складання археологічної карти Харківської губернії.
Тут є відомості про кургани та курганні групи, кам’яні баби, їх оцінку та
способи доставки в Харків (док. № 5, 6, 7), грамоти та старовинні речі
дворянства губернії, храми і монастирі (док. № 8, 9), повідомлення про
проведення розкопів у маєтках землевласників (док. № 10, 11). Одним із
найважливіших документів є повідомлення голови Попереднього Комітету
Д. І. Багалія про відкриття в с. Верхній Салтов Вовчанського повіту невідомих тоді полів поховань (док. № 12).
До третьої групи належать документи, що торкаються безпосереднього проведення XII Археологічного з’їзду. В них збереглися відомості про
виділення коштів на його проведення Харківською губернською земською
управою, проект матеріалів необхідних для роботи самого з’їзду, текст
запрошення, список учасників тощо. Окрім офіційних документів у цій групі
є також документи організаційного характеру – про розміщення учасників,
улаштування обіду та визначання візників (док. № 13, 14).
Підготовлені до публікації документи за текстом – автентичні, за
назвою – авторські.
Згадані документи свідчать про високий рівень підготовчої роботи
в Харкові до XII Археологічного з’їзду, активну участь влади і суспільства
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в цілому. Архівна інформація подає серйозний урок усім майбутнім поколінням істориків, археологів, краєзнавців, який надали організатори і учасники XII Археологічного з’їзду.

№1
ЛИСТ ІМПЕРАТОРСЬКОГО МОСКОВСЬКОГО
АРХЕОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ДО ХАРКІВСЬКОГО
ГУБЕРНАТОРА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ В ХАРКОВІ
1899 р., вересня 3

Москва

Его Превосходительству Господину Харьковскому Губернатору
Императорское Московское Археологическое Общество, принося Вашему Превосходительству от имени бывшего в августе с.г. в г. Киеве XI
Археологического Съезда, равно как и от своего, выражения глубокой
благодарности за высказанную, в отношении от 19 июня с.г. за № 4480,
просвещенную готовность содействовать устройству в г. Харькове, в 1902 г.
очередного XII Археологического Съезда, считает своим приятным долгом уведомить Вас, Милостивый Государь, что в заключительном заседании Совета XI Съезда постановлено местом будущего XII–го Съезда
избрать вверенный Вашему Превосходительству г. Харьков, временем
же созыва предположительно назначить Август 1902 г.
К сему Общество имеет честь присовокупить, что Предварительный
Комитет XII Съезда предположено созвать в Москве, в январе 1900 г.,
о чем уже возбуждено ходатайство пред Г. Министром Народного Просвещения.
Председатель Графиня
Уварова
Секретарь
підпис
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 1. Оригінал.

№2
ЦИРКУЛЯР ХАРКІВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА ЗЕМСКИМ
НАЧАЛЬНИКАМ ХАРКІВСЬКОЙ ГУБЕРНІЇ
1900 р., листопада

Харків

Г.г. Земским Начальникам Харьковской губернии
Предварительный Комитет по устройству XII Археологического Съезда в г. Харькове, озабоченный изучением древности Харьковской губернии
во всех отношениях, имеет настоящую необходимость в собрании сведений о курганах и городищах Харьковской губернии, как для составления
археологической карты губернии, так и для производства, согласно этим
сведениям, в известных местах раскопок.
Вследствии сего отношения Предварительного Комитета по устройству XII Археологического Съезда в г. Харькове, имею честь покорнейше
просить Вас, Милостивый Государь, сделать соответствующее распоря-
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жение о сообщении волостным правлениям вверенного Вам участка непосредственно в названный Комитет сведений: а) о курганах и городищах
вообще и б) в особенности о группах курганов, если таковые имеются в
пределах волости, с точным обозначением места их расположения (в
скольких верстах и в каком направлении от селений), числа курганов и
приблизительно их величины.
Губернатор
подпись
Управляющий канцелярией
подпись
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 24, 24 зв.
Оригінал.

№3
ЛИСТ ПОПЕРЕДНЬОГО КОМІТЕТУ
З ПРОВЕДЕННЯ ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ
ДО ХАРКІВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА
1900 р., травня

Харків

Его Превосходительству господину Начальнику Харьковской губернии
Предварительный Комитет по устройству XII археологического съезда
в г. Харькове в видах изучения древностей края предполагает произвести
в предстоящее, начиная с июня месяца, раскопки курганов в уездах Старобельском, Купянском, Изюмском, Змиевском; для совершения этих раскопок Комитет командирует в уезды – Старобельский и Купянский заслуженного профессора Университета св. Владимира – Владимира Бонифатьевича Антоновича, г-жу Екатерину Николаевну Мельник, приватдоцентов Харьковского Университета Егора Кузьмича Редина, Владимира
Ивановича Савву и преподавателя гимназии Евгения Парфирьевича Трефильева; в Изюмский уезд – приват-доцента Харьковского Университета
Александра Михайловича Покровского и преподавателя гимназии Николая
Александровича Федоровского. Кроме того, для изучения архивов правительственных учреждений и частных лиц командируются в Харьковскую
губернию помощник библиотекаря Харьковского Университета Дмитрий
Петрович Миллер, архивариус Исторического Архива Историко-филологического Общества при Университете Евгений Михайлович Иванов и преподаватель гимназии Михаил Мелентьевич Плохинский.
Для изучения древностей этнографических и вообще для собирания
сведений по изучению края в этнографическом отношении командируются – в Харьковский уезд профессор Харьковского университета Андрей
Николаевич Краснов, в Изюмский уезд приват-доцент Александр Михайлович Покровский, в Старобельский уезд г-жа Елена Петровна Радакова, в Ахтырский уезд проф [ессор] Харьковского Университета Николай
Федорович Сумцов, и с ним студент Карташев.
Предварительный Комитет обращается к Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбой о выдаче указанным лицам, каждому отдельно, открытых листов, которые давали бы г.г. Антоновичу, Редину, Савве,
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Трефильеву, Покровскому, Федоровскому, г-же Мельник право совершать
раскопки курганов на землях общественных, церковных, монастырских,
получать к тому содействие и помощь уездного начальства, полиции в
найме рабочих для раскопок, в отводе помещения в волостных правлениях,
и беспрепятственном фотографировании предметов, местности; гг. Миллеру, Иванову, Плохинскому листов, которые бы давали бы им право свободно пользоваться в архивах правительственных и общественных учреждений и всяким содействиям со стороны уездного начальства и полиции; г.г. Краснову, Сумцову…, Покровскому, г-же Радаковой – листы, которые давали бы им право свободного обхода по селам для изучения
быта, обстановки и самого населения в этнографическом отношении; свободно фотографировать предметы, местности и пользоваться всяким содействием в этом отношении со стороны уездного начальства и полиции…
Председатель Комитета проф.
Дм. Багалей
Секретарь приват-доцент
Е. Редин
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 4, 5 зв.
Оригінал.

№4
ВІДКРИТИЙ ПРИПИС ХАРКІВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА
ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ, ВОЛОСНІЙ ТА СЕЛЯНСЬКІЙ ВЛАДІ
В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
1901 р., травня 11
Харків
Предъявитель сего приват-доцент Харьковского Университета Владимир Иванович Савва командирован Предварительным Комитетом по
устройству XII Археологического Съезда в г. Харькове для производства
раскопок в пределах Харьковской губернии почему предписывается полицейским, волостным и сельским властям Харьковской губернии оказывать ему Савве всякое содействие при исполнении возложенного на него
поручения, что подписью и приложением казенной печати удостоверяю.
Губернатор
підпис
Правитель канцелярии
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 55. Копія.

№5
РАПОРТ ЗЕМСЬКОМУ НАЧАЛЬНИКУ IV ДІЛЬНИЦІ
ІЗЮМСЬКОГО ПОВІТУ ВІД РИЖОВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
1902 р., січня 24

с. РижовІзюмського повіту Харківської губернії

Его Высокоблагородию
Господину Земскому Начальнику IV участка Изюмского уезда.
Вследствие предписания от 18-го января с. г. за № 69, честь имею
донести Вашему Высокоблагородию, что упомянутые три каменные ба-
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бы, стоящие вблизи проезжей дороги, ведущей из села Семеновки в слоб.
Мечебилово, принадлежат Рыжовскому обществу и что Рыжовское общество согласно предоставить таковые в распоряжение предварительного
комитета по устройству XII археологического съезда в гор. Харькове
с тем условием, чтоб эти три бабы доставлялись в гор. Харьков не на
счет Рыжовского общества, а на счет Комитета археологов.
Сельский староста
підпис
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 73, 73 зв.
Оригінал.

№6
ПОСТАНОВА САВІНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СХОДУ
1902 р., січня 27 слобода Савинець Ізюмського повіту Харківської губернії

1902 года января 27 дня, мы нижеподписавшиеся, Харьковской губернии, Изюмского уезда, Савинской волости, Савинского Сельского общества, слободы Савинец крестьяне составляющие общество из 644 всех
домохозяев, сего числа быв на Сельском Сходе в присутствии нашего
Сельского Старосты Моисея Дегтярева в числе 434 человек наличных
домохозяев имеющих право голоса участвовать на Сходе, где между прочим слушали предложение упомянутого Старосты о согласии или несогласии общества, предоставить в распоряжение Предварительного Комитета
по устройству XII Археологического Съезда в городе Харькове для Музея
Древностей Императорского Харьковского Университета каменной бабы,
находящейся на земле нашего Сельского общества. По выслушивании
вышеозначенного предложения нашего Сельского Старосты мы посоветовавшись между собою приговор сей единогласно ПОСТАНОВИЛИ на предоставление, в распоряжение означенного Предварительного Комитета
по устройству XII Археологического Съезда в городе Харькове для Музея
Древностей Императорского Харьковского Университета каменной бабы –
согласия неизъявляем, так как таковая баба составляет и для нашего
общества ценный памятник старины; в чем и подписываемся к сему приговору крестьяне: На сходе участвовало грамотных 38 и неграмотных по
их просьбе росписался Ефим Росляк. При составлении сего приговора
присутствовал Савинский Сельский Староста М. Дегтярев.
С подлинным верно:
Савинский Сельский Староста
М. Дегтяров
Что копия действительна подтверждено подписями волостного старосты и волостного писаря.
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 94, 94 зв.
Копія.
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№7
ПОДАННЯ ХАРКІВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
ВІД ЗЕМСЬКОГО НАЧАЛЬНИКА VII ДІЛЬНИЦІ ІЗЮМСЬКОГО ПОВІТУ
1902 р., березня 12

м. Ізюм харківської губернії

Его Превосходительству Господину Харьковскому Губернатору
Во исполнение предложения, от 4-го января с.г. за № 185, имею честь
доложить Вашему Превосходительству, что в районе 7-го Земского участка имеется четыре каменные бабы, из коих одна в Александровской
волости на земле частных владельцев поселян товарищества колонии Ново-Бахметьевой, которые не изъявили согласия предоставить бабу в распоряжение Предварительного Комитета по устройству XII Археологического Съезда. В Сергеевской волости имеются две бабы у частного владельца Розгона и одна на крестьянской земле Сергеевского общества,
при чем Розгон согласен уступить своих баб за 25 рублей, а Сергеевское
общество за 15 рублей и могут доставить на станцию Краматоровку, если
это понадобится.
Земской Начальник
підпис
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 87.
Оригінал.

№8
СПИСОК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ СТАРОДАВНОСТІ
(ІЗ РАПОРТУ ХАРКІВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ВАЛКІВСЬКОГО
ПОВІТОВОГО СПРАВНИКА)
1901 р., квітня 23 м.

Валки Харківської губернії

1. Петр Иванович Палицын, дворянин 1) Грамота на герб рода Перекрестовых-Осиповых в награду стольнику выдана в царствование Петра I. 2) Булава серебряная вызолоченная с разноцветными камнями.
3) Стопа серебряная с позолотой. 4) Четыре печати, пожалованы Петром I. 5) Шашка с надписью И. И. Царскому стольнику, золотыми буквами
с изображением Божией Матери.
2. Николай Романович Шидловский, дворянин 1) Бесформенная каменная доска с надписью едва заметной: здесь хранится ряд серебряного
оружия.
підпис
Уездный исправник
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 32 зв.
Оригінал.
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№9
ДОНЕСЕННЯ В ХАРКІВСЬКУ ДУХОВНУ КОНСИСТОРІЮ ВІД
НАСТОЯТЕЛЯ ОХТИРСЬКОГО ТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ
АРХІМАНДРИТА АЛІПІЯ
1901 р., жовтня 13

м. Охтирка Харківської губернії

Предварительный Комитет по устройству XII Археологического Съезда
в г. Харькове, отношением от 7 Октября н.г. за № 975 просит меня предоставить
для церковноархеологической выставки при Съезде, имеющиеся во вверенном
мне Монастыре: 1-е Евангелие времени Иоанна Алексеевича 1688 г. 2) Евангелие
Львовской печати 1644 г. 3) серебряный крест с изображением Распятия
находящийся в ризнице, 4) серебряная чаша Иеромонаха Гавриила 1756 г.
находящаяся в ризнице, 5) серебряная дароносица, находящаяся в ризнице 6)
образ Св. Троицы, находящийся в малой церкви и 7) портрет Надаржинского.
Донося о сем Харьковской Духовной Консистории, имею честь просить,
разрешить мне предоставить упомянутые предметы, для сказанной выставки.
Алипий
Настоятель
Резолюция от 15 декабря 1901 г. Разрешается выслать на выставку
лишь портрет Надаржинского.
Державний архів Харківської області, ф. 40, оп. 70, спр. 565, арк. 4, 5.
Оригінал.

№ 10
ЛИСТ
ХАРКІВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО КОМІТЕТУ
1901 р., грудня 24

Харків

Предварительный Комитет получил от Федора Федоровича Степанова
(г. Богодухов, собств. хутор) подробные сведения о раскопах, произведенных в имении Елены Михайловны Степановой, в хуторе Колки, Тарасовской
волости, Богодуховского уезда и о вещах, найденных при этих раскопах:
кости, каменная чаша, монета, серьга медная. Г. Степанов, сообщает,
что о находке составлен протокол и представлен Вашему Превосходительству с просьбой распоряжения о вещах.
Комитет покорнейше просит распоряжения Вашего Превосходительства о передаче вышеуказанных предметов ему без исследования, изучения
и без выставки при археологическом съезде.
Председатель проф.
Дм. Багалей
Секретарь правл. доцент
Е. Редин
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 88, 88 зв.
Оригінал.
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№ 11
РАПОРТ
ХАРКІВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
ВІД КУП’ЯНСЬКОГО ПОВІТОВОГО СПРАВНИКА
1901 р., червня 11
м. Куп’янськ Харківської губернії
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что в первых числах мая с.г. крестьянин слоб. Ново-Краснянки, Кременской волости, вверенного мне уезда, Авксентий Дмитриев Хохлов, копая в поле колодец,
для водопоя скота, нашел в глубине около двух аршин старинный кинжал
с рукояткой в серебряной оправе и медный наконечник ножен кинжала,
которые при этом представляются.
Красовский
Исправник
Секретарь
підпис
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 66.
Оригінал.

№ 12
ЛИСТ ХАРКІВСЬКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО КОМІТЕТУ
1901 р., червня 9

Харків

Совершив на этих днях экскурсию в с. верхний Салтов (Волчанского
уезда) и открыв там любопытные и важные поля погребения, я имел возможность убедиться в том, что местные крестьяне часто производили
там хищнические раскопки этих пещерных старинных погребений; не сомневаюсь и даже вполне уверен в том, что после наших раскопок они будут
продолжать свои поиски и таким образом уничтожат драгоценные для
науки предметы древности. В виду этого покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять самые энергичные меры против таких попыток,
дабы этими памятниками могли воспользоваться археологические
учреждения и дабы туда могла быть организована новая экскурсия во
время самого съезда в Харькове. К охране памятников можно было бы
привлечь учителя земской школы Василия Алексеевича Бабенко.
Председатель пр.
Дм. Багалей
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 283, спр. 68, арк. 64, 64 зв.
Оригінал.

№ 13
ЛИСТ В ХАРКІВСЬКУ МІСЬКУ УПРАВУ
ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО КОМІТЕТУ
1902 р., серпня 2

Харків

На время предстоящего Археологического Съезда, с 14-го по 27-е августа, для помещения 150 г.г. членов Съезда будет отведено новое здание студенческого общежития, в конце Сумской ул., близ университетской клиники.
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Желая предоставить живущим здесь г.г. Членам Съезда возможные
удобства, Предварительный Комитет имеет честь покорнейше просить
Городскую управу о назначении на время Съезда у здания общежития
биржи для одноконных и пароконных извозчиков, в достаточном количестве. Кроме того Комитет покорнейше просит Управу, если это окажется
возможным, о безмездном отпуске для канцелярии общежития одного
экз[емпляра] печатного списка домовладельцев и одного экз [емпляра]
плана города Харькова.
Д. Багалей
Председатель Комитета проф.
Державний архів Харківської області, ф. 45, оп. 1, спр. 2497, арк. 51, 51 зв.
Оригінал.

№ 14
ЗАЯВА В ХАРКІВСЬКУ МІСЬКУ УПРАВУ
ВІД УТРИМУВАЧА БУФЕТА ДВОРЯНСЬКОГО ЗІБРАННЯ
ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА ВОЛКОВА
1902 р., серпня 16

Харків

По приглашению меня Городской Управой устроить обед для XII Археологического съезда 22 августа 1902 года на 300 душ, я берусь приготовить его на следующих условиях: в триста душ по 6 руб. с человека за
обед с закуской, с вином, фруктами, ликерами, чаем, кофе, и всеми прохладительными напитками…
підпис
Державний архів Харківської області, ф. 45, оп. 1, спр. 2497, арк. 54.
Оригінал.

Олена Тюріна, Сергій Дьогтев

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ВАВИЛОВ
І ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННИЦТВА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
ТА ЗАХІДНОЇ БІЛОРУСІ (1940 РР.)
Надзвичайно багате зібрання документів з історії розвитку суспільнополітичної, організаційної, територіальної, виробничої соціально-економічної
інфраструктури Радянського Союзу зберігається в Російському державному архіві економіки.
Помітне місце серед інших зібрань документів належить фонду Наркомату землеробства СРСР – Міністерства сільського господарства
СРСР (ф. 7486). Документи фонду № 7486 включають інформацію про
планування сільськогосподарського виробництва, звіти, статистичні дані,
довідково-інформаційні матеріали, які репрезентують історію сільського
господарства в 1925–1985 рр. на рівні СРСР та його республік.
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Запропоновані до розгляду читачів документи – унікальні за змістом,
авторством, вартісністю для науки. Перший із них – це лист 1директора
Всесоюзного науково-дослідного
інституту рослинознавства академі2
ка М. І. Вавилова до заступника начальника Головсортуправління Наркомату землеробства СРСР А. І. Френкеля. Другий є свідченням реакції
Народного комісаріату землеробства Союзу РСР на лист ученого.
Лист М. І. Вавилова датовано 16 квітням 1940 р., а основний його зміст
розгортається навколо обґрунтування необхідності дослідження рослинництва в Західній Білорусі та Західній Україні. Це був час перших місяців
радянизації згаданих земель, яка передбачалау цьому регіоні комплекс
суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних заходів, спрямованих на утвердження радянської влади.
Задля більшої переконливості при доведенні відповідальному чиновництву важливості вивчення рослинництва західних земель України, Білорусі, науковець пропонує програму організації експедицій для зібрання
сортових матеріалів і проведення апробації різних видів польових культур
в західних областях БРСР, УРСР, того ареалу, який, за висловом ученого,
належить до “найдавніших землеробських територій Середньої Європи,
де землеробство пов’язано з трипільською
культурою”, що налічує більш
3
аніж двотисячолітню історію .
У програмі чітко визначено регіони дослідження, агрокультури (овочеві,
технічні, зернові, плодові та ін.), які потребували першочергового вивчення,
час, порядок проведення експедицій, їх орієнтовний кошторис. Для
здійснення наукового обстеження західноукраїнських, західнобілоруських
земель пропонувалося залучити осіб знаних у наукових колах:
проф. К. Фляксбергера, М. Якубцинера, Ф. Бахтеєва, О. Воскресенську,
В. Лехновича, Т. Лізгунову. Про важливість намірів директора Всесоюзного
інституту рослинознавства свідчить розгорнутий план підготовчих заходів:
облаштування курсів підготовки учасників експедицій у Львові, Білостоці,
складання тримовного (українська, білоруська, російська мови) довідникавизначника польових культур західноукраїнського, – білоруського регіонів,
врахування його мовної специфіки і включення до складу експедицій осіб,
які добре володіли польською мовою, скрупульозний розрахунок вартості
заходів та ін.
М. І. Вавилов не переслідував кон’юнктурної мети, продиктованої радянизацією, пов’язаної з більшовицькими експериментами у галузі сільського
господарства, а тим паче, звульгаризованим уявленням влади про селекцію,
генетику. Керуючись пізнавальним інтересом в ім’я науки, вчений дбав
про розширення поля досліджень селекції, студіювання походження культурних рослин.
13 травня 1940 р. в Народному комісаріаті землеробства Союзу РСР
з’явився наказ за № 260 про виявлення сортових посівів, обліку і збирання
цінних місцевих і селекційних матеріалів польових культур у західних областях України, Білорусі. По суті, наказ повторив в офіційній, імперативній
формі думки акад. М. І. Вавилова.
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У 1940–1941 рр. Всесоюзний інститут рослинництва спільно з українськими, білоруськими колегами проводив дослідження флори західних регіонів республік. Результати досліджень лягли в основу окремих праць українських, білоруських, російських учених, активних учасників тих подій.
Це, зокрема, праці акад. Є. Г. Лавренка, проф. П. Т. Погребняка, проф.
К. Фляксбергера та ін.
На жаль, репресивні заходи, розгорнуті в 1940 р. проти вавиловської
школи селекції, зміни міжнародної політичної ситуації в 1941 р., пов’язані з
відкриттям у ході Другої світової війни німецько-радянського фронту, применшили практичне значення польових досліджень експедиції.
Пропонуючи для публікації ці документи, автори переслідували мету
привернути уваги науковців та громадськості до цього факту нашої спільної
історії. Спробу варто розглядати як момент торжества науки, істини, правди
про М. І. Вавилова, його школи, внеску в світову науку.
1

Всесоюзний науково-дослідний інститут рослинознавства веде свою історію
від створеного 1894 р. Бюро з прикладної ботаніки і селекції при РАН. 1924–1930 рр. –
це Всесоюзний інститут прикладної ботаніки і нових культур. Найбільший науковий,
методичний центр із рослинознавства в СРСР. Основна проблематика – комплексне
вивчення світових рослинних ресурсів. 1920–1940 рр. під керівництвом М. І. Вавилова було організовано 140 експедицій в СРСР і 40 в 64 зарубіжних країни для збору
рослинних ресурсів. Інтродуковані та зібрано зі всіх континентів земної кулі понад
300 тис. зразків культурних і диких рослин. У 1920–1940 рр. розроблялися теоретичні
питання в галузі генетики, фізіології, біохімії, імунітету, цитології, анатомії, а також
технологічні оцінки сільськогосподарських культур і сортів. 1967 р. Інституту присвоєно ім’я М. І. Вавилова.
2
Вавилов Микола Іванович (1887–1943) – ботанік, біолог, генетик, основоположник сучасного вчення про біологічні основи селекції та вчення про центри
походження культурних рослин; відкрив закон гомологічності рядів у спадковій
мінливості організмів; зібрав найбільшу в світі колекцію насіння культурних рослин;
відстоював генетику, заперечуючи антинаукові постулати Т. Лисенка. Член-кореспондент Російської академії наук (1923), академік АН СРСР (1929), академік АН
УСРР (1929), академік і перший президент (1929–1935) ВАСГНІЛ, президент Всесоюзного географічного товариства (1931–1940), фундатор Всесоюзного науководослідного інституту рослинознавства та низки інших інститутів. Репресований,
помер в ув’язненні. Реабілітований посмертно.
3
Краткий план организации экспедиции по сбору сортовых материалов и по
проведению апробации сортов полевых культур в западных областях БССР и УССР //
РДАЕ, ф. 7486., оп. 1, спр. 2455, арк. 46.
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№1
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВСОРТУПРА НКЗ СССР ТОВ. А. И. ФРЕНКЕЛЮ
16 квітня 1940 р.

Леніград

Растениеводческое исследование западной Белоруссии и западной
Украины является исключительно актуальным и неотложным делом. Совместно с намеченными Вами работниками Мироновской, Немерчанской
и Белорусской станций мы охотно примем участие в намеченной работе
экспедиции.
Особенно большой интерес представляет западная Украина, сортовой
материал которой представлен интереснейшими местными сортами; прикарпатские районы являются древнейшими по земледелию в Средней Европе и здесь можно ожидать нахождения очень интересных материалов
по пшенице, ячменю, овсу и ржи, вероятно, и по другим культурам. Необходимо собрать, возможно, больший материал, подвергнув его всестороннему исследованию, как в агроботаническом отношении, так и в смысле
оценки его по хозяйственным свойствам, по иммунитету и т. д.
Помимо хлебных злаков и зерновых бобовых, весьма важно охватить
исследованием, как мы обычно делаем, и все культуры, в том числе технические, овощные, клубнеплоды, корнеплоды и плодовые культуры. Можно
на этот год ограничиться полевыми культурами, но вопрос картофеля требует особого внимания в силу распространения там рака. Хотя и были
проведены соответствующие исследования Карантинным Управлением,
но в сортовом отношении еще надлежит многое сделать.
Со своей стороны мы полагаем выделить группу, которая приняла бы
участие в этом деле:
акад. Н. И. Вавилов,
проф. К. А. Фляксбергер,
М. М. Якубцинер,
Ф. Х. Бахтеев,
О. А. Воскресенская,
В. С. Лехнович /картофель/, /знает польский язык/,
Т. В. Лизгунова /овощи/.
Экспедиция должна начать свою работу в конце июля, чтобы быть в западной Украине и в западной Белоруссии в августе месяце во время созревания. Овощеводы и картофелеводы должны начать работу с июня месяца.
Будет целесообразным послать в Белоруссию и в западную Украину
двух товарищей заблаговременно, чтобы собрать нужные сведения, определить точно время выезда всей экспедиции. В этом смысле могут
быть полезными М. М. Якубцинер и Ф. Х. Бахтеев.
Краткую программу работы при сем прилагаю. В ближайшие дни
предполагаю быть в Москве и договориться по этому делу с Вами лично.
Директор ВИР Академик
/Н. И. Вавилов/
16/IV – 1940 г.
Російський державний архів економіки, ф. 7486, оп. 1, спр. 2455, арк. 47–
47 зв. Мова документа – російська.
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№2
КРАТКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИИ
ПО СБОРУ СОРТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПО ПРОВЕДЕНИЮ АПРОБАЦИИ
СОРТОВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЯХ БССР И УССР
20 квітня 1940 р.

Ленінград

Районы обследования:
Исследованием должны быть охвачены все новые области БССМР,
как Белостокская, Вилейская, Пинская, Барановическая; в УССР – Львовская, Дрогобычская, Станистлавская и Тернопольская.
В Белоруссии должно быть обращено особое внимание на местные
озимые пшеницы типа сандомирок и высоко-литовской, пивоваренные ячмени, местные селекционные сорта ржи, овса, зернобобовых. Особенное
внимание должно быть уделено люпину, а также сбору материалов по
селекционным польским сортам сахарной свеклы, представляющим для
нас значительный интерес в пределах Западной Украины. Наряду с селекционным материалом, проникшим в последние десятилетия, большой
интерес представляют местные сорта предгорных районов из озимых пшениц типа банаток. Возможно здесь и нахождение оригинальных форм яровой пшеницы. Особенный интерес представляют местные сорта овса, среди которых, по предварительным указаниям, имеются формы, устойчивые
к ржавчине. Большой интерес представляют сорта ржи, озимого ячменя,
зерновых бобовых, кормовых трав и овощных культур.
Районы западной Украины примыкают к древнейшим земледельческим территориям Средней Европы, где земледелие связано с трипольской
культурой, относящейся к эпохе за 2000 лет до нашей эры.
Культуры, подлежащие исследованию:
Экспедиция охватывает в своей работе все сельскохозяйственные
культуры, но в первую очередь – полевые культуры, которым должно быть
уделено наибольшее внимание. Исследование плодовых и ягодных культур
следует отнести на 1941 год.
Исследование должно охватить такие культуры, как яровая и озимая
пшеница, яровой и озимый ячмень, овес, рожь, горох, люпин, гречиха, бобы,
кормовые травы, сераделла, лен, конопля, картофель, сахарная свекла,
кормовые корнеплоды, все овощные культуры. Сбор производится как
зрелыми колосьями, примерно в количестве 200, так и семенными образцами в количестве, примерно, около 500 гр., с тем, чтобы впоследствии
снабдить все заинтересованные станции. Весь ввозимый материал должен
быть подвергнут карантину, поэтому наиболее правильно и высев производить в 1941 г. только на ограниченном числе изолированных участков..
Наиболее правильно сосредоточение всего материала предварительно
в Ленинграде, где имеется отделение Карантинного Управления и где
имеется полная возможность произвести быстрый, с участием специалистов, предварительный просмотр и дать оценку материала с тем, чтобы
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разослать его незамедлительно для посева как на селекционные станции,
так и на опытные станции ВИРа.
Время проведения экспедиции:
Участники экспедиции должны быть на месте, по крайней мере, за
10–15 дней до созревания, чтобы на месте выяснить более точные
маршруты с местными работниками.
Сборные пункты для западных областей Украины – Львов; для западных областей Белоруссии – Белосток, откуда согласованные, по указанию руководителей экспедиционных отрядов отдельные группы направ/Н. И. Вавилов/
ляются по различным направлениям.
Предварительно, до выезда всей экспедиции и Минск и Киев направляются уполномоченные для согласования с НКЗемами маршрута экспедиции.
В состав экспедиции входят от ВИРа: проф. К. А. Фляксбергер – для
руководства работой по западной Белоруссии и Н. И. Вавилов – по руководству работой на западной Украине. По работе с зерновыми культурами
входят: М. М. Якубцинер, Ф. Х. Бахтеев, А. И. Мордвинина, В. И. Антропов. По кормовым: В. В. Суворов; по овощным: Т. В. Лизгунова и В. Т. Красочкин; по картофелю: О. А. Воскресенская и В. С. Лехвович.
Кроме того, в экспедицию входят работники Немерчанской, Мироновской и Минской станций, а также работники Белорусской и Украинской
Академии Наук, работа которых входит в общий план исследования.
Подготовка экспедиционных материалов:
Пакетный материал, этикетки должны быть подготовлены ВИРом;
экспедиционные приборы, анероиды для горных районов также дает ВИР.
Проведение апробации:
Проведение апробации потребует значительного персонала в связи с
тем, что сортовой материал в западных областях Белоруссии и Украины
является чрезвычайно пестрым, представленным большим числом селекционных сортов и большим разнообразием местных сортов.
Апробация 1940 г. может иметь предварительный характер, закончить
ее более обстоятельно возможно будет в 1941 году на основе подготовленных руководств и кадров. Предварительная апробация в тек. году должна
охватить, по возможности, все районы, особенно насыщенные полевыми
культурами, чтобы дать представление о сортовом составе, о его чистоте.
Экспедиции поручается организовать подготовку апробаторов как из
самого состава участников экспедиции, так и в особенности из местных
работников. Курсы устраиваются как во Львове, так и в Белостоке.
Предварительно ВИРу поручается составить краткий справочникопределитель по главнейшим полевым культурам на основании литературных данных и образцов, имеющихся в ВИРе из западных областей
Белоруссии и Украины.
Необходимо предварительно этот справочник-определитель издать
помимо русского языка, на украинском и белорусском языках. Самая ор-
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ганизация апробации находиться в ведении НКЗемов Украинской и Белорусской ССР и областных земельных органов.
Ориентировочная смета расходов по экспедиции по ВИРу:
Командировочные 8 участникам экспедиции, в среднем
продолжительностью до 1,5 мес., считая по 1000 р. на чел.
Руб...………….1800
Путевые расходы, в среднем по 8000 р. на чел.,
принимая во внимание использование разных видов
транспорта ……………………………… _»_ ……………... ... ... ...
... …… ... ... ... 16000
Квартирные, считая около 60% от командировочных … … … _»_
… … … … … 7800
Материалы, упаковка, пересылка и пр. … … … … … … … … … …
_»_ ….….…… 8000
Итого: Руб. 43200
Директор ВИР,
академик
/Н. И. Вавилов/
20/1У–1940 г.
Російський державний архів економіки, ф. 7486, оп. 1, спр. 2455, арк. 46–
46 зв. Мова документа – російська.

№3
ПРИКАЗ № 260
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СОЮЗА СССР
от 13 мая 1940 года

Москва

В целях выявления сортовых посевов, учета и сбора ценных местных
и селекционных материалов полевых культур в западных областях Украины
и БСССР, приказываю:
1. Организовать в 1940 году обследование местных и селекционных
сортов полевых культур – зерновых, масличных, маслично-прядильных и
картофеля, однолетних и многолетних кормовых трави в 1941 – плодовых,
овощных и бахчевых.
2. Руководство обследованием посевов и сбором материала возложить на Всесоюзный институт Растениеводства, – под руководством Академика ВАВИЛОВА Н. И.
Обязать Всесоюзный Институт Растениеводства к 20-му мая с.г.
представить мне на утверждение программу обследования и сбора местных и селекционных сортов с. х. культур.
Предложить ВИР’у, всю работу по обследованию и сбору сельхозкультур увязать с Наркомземом УССР и БССР, а также академиями наук
БССР и УССР.
Обязать ВИР всю работу по обследованию и сбору материала увязать
с Сектором Карантина С. Х. Культур НКЗема СССР.
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3. Обязать Главное Сортовое Управление НКЗема СССР привлечь
к совместной работе с ВИР’ом Мироновскую и Немерчанскую госселекстанции Украины и Белорусскую госселекстанцию.
4. Предложить ВИР’у в течение 1940 и 1941 г.г. испытать собранные
материалы в целях использования их для селекционно-семеноводческой
работы как на территории западных областей УССР и БССР, так и в\смежных областей Союза*. (по согласованию с сектором Карантина НКЗ СССР).
5. Обязать ВИР, совместно с Госкомиссией по сортоиспытанию зерновых культур подобрать местные и селекционный материал для включения в сортоиспытание, начиная с осени 1940 года.
6. Обязать Главное Сортовое Управление НКЗема СССР через Сортовые Управления Наркомземов УССР и БССР организовать выборочную
апробацию посевов как селекционных, так и местных сортов. Задачей
апробации поставить, в первую очередь, учет и сохранение наиболее ценного местного и селекционного материала.
Обязать Главное Сортовое Управление НКЗема СССР договориться
с Наркомземом об обеспечении хранения апробированного местного и
селекционного материала.
Обязать Всесоюзный Институт Растениеводства составить краткое
описание селекционных и местных сортов западных областей УССР и
БССР и напечатать его в количестве 200 экземпляров к 1 июня с. г.
Обязать Наркомзем УССР (т. Бутенко) и Наркомзем БССР (т. Крупеня) представить программу и порядок проведения апробации на 1940
год к 20 мая с. г.
7. Обязать Главное Сортовое Управление Наркомзема СССР выделить Всесоюзному Институту Растениеводства, дополнительно к его смете, на 1940 год 60,0 тыс. руб. Финансовому Отделу НКЗ СССР предусмотреть в плане на 1941 год – 70,0 тыс. руб., для проведения указанных выше работ.
Обязать Главсортупр НКЗема СССР обеспечить Немерчанскую и
Мироновскую и Белорусскую Госселекстанции средствами для участия
в проведении обследования западных областей УССР и БССР.
Обязать Главсортупр НКЗема СССР выделить средства Наркомзему
УССР и Наркомзему БССР для проведения апробации в западных областях этих республик.
8. Главному Сортовому Управлению принять участие в обследовании
западных областей БССР и УССР, выделив для этих целей два руководящих работника управления.
Зам. Народного Комиссара
(Чуенков)
Земледелия Союза СССР
Російський державний архів економіки, ф. 7486, оп. 1, спр. 2455,
арк. 52–51. Мова документа – російська.
*

Так у тексті документа.
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ВТРАЧЕНІ ТА ПЕРЕМІЩЕНІ ФОНДИ
УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ТА БІБЛІОТЕК

Ніна Малолєтова, Любов Дубровіна

НАЦИСТСЬКАПОЛІТИКАЩОДОВИВЕЗЕННЯБІБЛІОТЕЧНИХ
ФОНДІВ З ОКУПОВАНИХ СХІДНИХ ТЕРИТОРІЙ У 1941–1944 рр.
ІНФОРМУВАННЯСХІДНОЇІЦЕНТРАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКВИЩОЇШКОЛИУНІМЕЧЧИНІ
Політика офіційної німецької влади на окупованих східних територіях,
у тому числі України, впродовж 1941–1944 рр. сьогодні привертає увагу
багатьох дослідників, оскільки вона була пов’язана з масовим вивезенням
книжкових цінностей з окупованої території України (а подекуди їх знищенням). Низка українських і зарубіжних учених, зокрема, М. Г. Дубик,
Т. М. Себта, Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолетова, Г. В. Боряк, Патриція Кеннеді Грімстед, І. Я. Лосієвський, С. І. Кот працюють над питаннями втрат
культурних ціностей (серед яких архівні документи, фонди бібліотек, численні музейні експонати), досліджують шляхи їх вивезення, переміщення,
сучасне місцезнаходження. Важка доля спіткала книжкові колекції та зібрання, серед яких – цінні рукописи, стародруки, рідкісні видання, які становлять особливу культурну цінність, а також бібліотечні фонди, що стали
1
об’єктом переміщення до Німеччини . Нацистська політика щодо культурних цінностей у цілому, і на окупованій території України зокрема, відповідала
загальноімперській політиці. Грабіжницька політика лідерів Третього рейху
прикривалася ідеєю історичної місії німецького народу в справі “захисту
культурних цінностей від азіатського та більшовицького впливу”. Досить
швидко культурними цінностями України зацікавилося багато конкуруючих
нацистських організацій і відомств, які належали до окремих військовополітичних структур фашистської Німеччини. Це – передусім, представники вермахту, Міністерство закордонних справ, Міністерство окупованих
східних областей, СС, націонал-соціалістська партія. Всі вони мали різні
інтереси, цілі та методи діяльності. Крім того, безпосередньо на території
України 1941 р. діяли кілька спеціальних груп, що переміщувались разом
із військами. У рамках вермахту групи армій “Південь” в Україні діяли
уповноважений від Пруської державної бібліотеки д-р Вернер Шміц, та
уповноважений шефа військових архівів полковник фон Гьодль. Обидві команди мали забезпечити збереження потрібних їм об’єктів на окупованій
території з правом конфіскації важливих архівних та бібліотечних матеріалів
воєнного характеру. Оперативна команда VІ Відділу “G” Головного імперського управління безпеки діяла на Україні під керівництвом унтер-
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штурмфюрера СС д-ра фон Гена. Завдання команди полягало в забезпеченні економічною, технічною, краєзнавчою літературою та статистичними
матеріалами дослідницьких інститутів цього управління. З кінця вересня
1941 р. у Києві з’явилися представники “колон Кюнсберга”, батальйону
СС під командуванням
штурмбанфюрера СС барона Еберхардта фон
2
Кюнсберга . Вони діяли разом із передовими частинами вермахту.
Спочатку зондеркоманди Кюнсберга відбирали виключно ту літературу, що мала стратегічне й тактичне значення для рейху у період війни.
Були переглянуті також фонди бібліотек державних установ, наукових інститутів, церков, соборів, музеїв. Після усвідомлення значення всіх цих культурних установ як скарбниці національної і світової культури, а також важливого джерела місцевої історії, матеріальних ресурсів та економіки, здійснюється передача “східних територій” у відання Оперативного штабу
Міністерства окупованих східних
областей головного ідеолога нацистської
3
партії Альфреда Розенберга , який почав проведення експертизи, аналізу
та конфіскації культурних цінностей.
Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга був утворений у 1940 р.
з метою пограбування окупованих західноєвропейських країн як окрема
самостійна організація, керівництво якою здійснювалося через рейхсканцелярію, що контролювала діяльність всіх служб рейхсляйтера. Він складався з Управління штабу у Берліні, яке очолював штабсфюрер Герхардт
Утікаль та розгалуженої системи відділів, груп, зондеркоманд і зондерштабів. Працівники зондерштабів були висококваліфікованими фахівцями
у різних галузях знань. Загалом у структурі Оперативного штабу працювали
13 зондерштабів, які охоплювали майже всі галузі науки і культури. Завдання штабу зумовлювалися численними наказами Верховного командування вермахту та керівниками рейху. Серед головних завдань у галузі
бібліотечної та архівної справ було збирання матеріалів щодо “ідейних противників націонал-соціалізму, тобто з питань більшовизму, масонства та
іудаїзму”, відбір літератури для Східної бібліотеки; знищення матеріалів
про ідейних противників націонал-соціалізму, що не були відібрані й могли
слугувати ідейним противникам; обробка матеріалів ідеологічного змісту
з метою створення аналітично-інформаційних праць із питань більшовизму,
масонства та іудаїзму для створеної в Німеччині Центральної бібліотеки
Вищої школи. При Оперативному штабі була створена так звана Східна
бібліотека Розенберга. Вона мала стати бібліотечним центром з історії
та культури народів, які населяли “східний простір” – росіян, українців,
білорусів, прибалтійських націй, а також центром дослідження ідей та
практики більшовизму.
Для здійснення практичних заходів 3 жовтня 1941 р. було організовано
Головну робочу групу України (керівник гауамтсляйтер Зайбот, пізніше –
штабсайнзацфюрер Антон), яка контролювала території Східної і Південної
України, Криму. Одразу після входження німецьких військ до певного культурного центру архіви, музеї, картинні галереї, бібліотеки закривалися, все
їх майно фактично конфіскувалося під виглядом консервації і захисту. Од-
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нією з найбільших баз для звезення, сортування та відбору потрібної для
окупаційної влади літератури стала Київська обласна бібліотека імені
ВКП(б) (нині – Національна парламентська бібліотека України), яка була
одночасно допоміжним книгосховищем Східної бібліотеки Розенберга.
Інші великі пункти створювались у Дніпропетровську, Харкові, Сімферополі. Головного значення набула Бібліотека Академії наук, пізніше
Крайова бібліотека (нині – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), як Центральна бібліотека рейхскомісара України. Її очолив
4
відомий бібліотечний діяч і вчений-книгознавець Йозеф Бенцінг . Ця бібліотека мала дублювати фонди Центральної бібліотеки Вищої школи. До
її складу увійшли наукові бібліотеки Києва, зокрема, Київського державного університету, Державна медична бібліотека, Науково-технічна бібліотека Політехнічного інституту тощо.
Таким чином із 1941 р. представниками Штабу було обстежено фонди
бібліотек, музеїв, архівосховищ із метою виявлення найцінніших з точки
зору рейху документів, колекцій і зібрань щодо окупованих східних територій; організовано перегляд літератури, її реєстрацію, створення робочих
картотек для надіслання видань до Східної бібліотеки, а також до Центральної бібліотеки Вищої школи, створеної як “центр націонал-соціалістського дослідження, навчання і виховання” для досліджень у галузі генетики,
расового питання, походження арійської нації, її історії, релігії, філософії тощо.
Слід відзначити і роль у проведенні обліку, забезпеченні охорони та
вивезенні у Німеччину культурних цінностей Рейхскомісаріата України на
5
чолі з Еріхом Кохом .
16 грудня 1942 р. Крайове управління архівами, бібліотеками та музеями (до лютого 1944 р.) у м. Києві очолює знаний у Німеччині архівіст
6
Георг Вінтер , діяльність котрого також була спрямована на організацію
вивозу культурних цінностей.
Документи, представлені до публікації, зберігаються у декількох фондах, передусім, у фонді Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга
(ф. 3676) та Рейхскомісара України (ф. 3206) у Центральному державному
архіві вищих органів влади та управління України. Запропонована публікація
є першою у вітчизняній історичній науці. Вона розкриває основний зміст
діяльності зондеркоманд і робочих груп, що аналізували, проводили реєстрацію та вивозили бібліотечні фонди на територію Німеччини. Публікація
подається у перекладі українською мовою, здійсненому Н. І. Малолетовою.
У разі необхідності подано коментар, розкриваються найзначніші для
історії вивозу культурних цінностей імена. У зв’язку зі специфікою документів коментар подається лише про найголовніших осіб, які мали значний
вплив на політику обліку та вивезення культурних цінностей з окупованих
східних територій. Розкриваються офіційні назви установ, які згадуються
в документах. Що стосується численних осіб, які згадуються в документах, то їх значення та роль витікає із змісту документів.
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Детальніше про бібліотечну політику див. статті: Малолєтова Н. І., Дубровіна Л. А. Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і
доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР // Рукописна та книжкова
спадщина України. Вип. 5. – К., 2000. – С. 139–172; Вони ж. Бібліотеки Києва у період
окупації Києва (1941–1943) // Бібл. вісн. – № 3.– К., 2001. – С. 2–18.
2
Еберхардт фон Кюнсберг, барон (1909–?) – штурмбанфюрер СС, командир зондеркоманди Імперського Міністерства закордонних справ. 1929 вступив до НСДАП.
1934 р. закінчив юридичний факультет Університету ім. Максиміліана у Мюнхені.
У 1936–1937 рр. – референт зовнішньо-політичної служби у керівництві НСДАП,
згодом працював допоміжним науковим співробітником у МЗС, у липні 1939 р.
одержав звання секретаря посольства. З 1941 р. – зондерфюрер військ СС у ранзі
майора. З кінця вересня до середини листопада під його керівництвом здійснювалося вивезення культурних цінностей окупованих східних областей.
3
Альфред Розенберг (1893–1946) – ідеолог нацистської партії. Прибалтійський
німець, закінчив Вищу технічну школу в Москві, за фахом архітектор. 1918 р. переїхав
до Німеччини. У 20-х рр. – діяч націонал-соціалістичного руху, з 1923 р. – головний
редактор центрального органу нацистської партії “Voelkischer Beobachter”. У 1934–
1941 рр. – уповноважений фюрера у справі нагляду за загальним духовним і ідейним
навчанням та вихованням у партії. У 1941 р. призначений рейхсміністром окупованих східних областей. Засуджений Нюрнберзьким війсковим трибуналом.
4
Йозеф Бенцінг (1904–1981) – бібліотечний радник, видатний книгознавець.
Спеціаліст у галузі бібліотечної справи. У 1933–1945 рр. – науковий співробітник
Пруської державної б-ки, одночасно співробітник Робочої групи “Західна Україна”
і представник Оперативного штабу. З 1 березня 1942 р. працював у складі Генералкомісаріату Києва, керівник відділу ІІ і. (“Політика”), опікувався науковими б-ками
Києва. З 20 січня до 5 червня 1942 р. керівник БАН, з 6 червня 1942 р. – Центральної
б-ки рейхскомісара України, з 1 березня 1843 – групи Крайового управління архівами,
б-ками та музеями, директор Крайової б-ки. У 1946–1966 рр. працював у б-ці університету у м. Майнці. Дослідник у галузі історії німецької книги, зокрема, книгодрукування XVI ст. Заклав теоретичні передумови для зведеного каталогу німецькомовного друку XVI ст. Під час роботи директором Центральної і Крайової бки у Києві прагнув зберегти, організувати та поповнити бібліотечні фонди.
5
Еріх Кох (1896–1981). Член НСДАП з 1922 р. Одержав комерційну освіту,
учасник Першої світової війни. До 1926 р. – відповідальний співробітник Імперського Залізничного відомства. У 1928 р. призначений гауляйтером Східної Прусії,
керівник партійної фракції у Ландтазі, з 1930 р. член Рейхстагу. З 1933 р. член Пруської державної ради і оберпрезидент Східної Прусії. У 1941–1944 рр. – рейхскомісар
України. 1944–1949 рр. – переховувався. 1950 р. висланий до Польщі, 1959 р. засуджений до страти, однак вирок замінено на довічне ув’язнення.
6
Георг Вінтер (1895-1961) – відомий архівіст. У 1914–1918 рр. брав участь у Першій світовій війні. У 1921 р. закінчив Берлінський університет за спеціальністю історія
та германістика. 1922 р. – склав іспити з архівної справи. З 1927 р. – радник державних
архівів у Секретному державному архіві у Берліні – Далемі. 1939 р. призваний до
армії. Воював у Польщі у ранзі капітана. 1940 р. працює у Франції у групі захисту
архівів при Управлінні Штабу військового командування у Франції. У жовтні 1941 р.
за дорученням Комісара по захисту архівів направляється на східний фронт у розпорядження командування тилу групи армій “Південь”. З 16 грудня 1942 р. очолює
Крайове управління архівами, бібліотеками та музеями (до лютого 1944). У 1944 –
1945 рр. працював референтом при Архівному управлінні Пруського державного
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міністерства у Берліні. Повернувся до Секретного державного архіву у Далемі. Був
звільнений за звинуваченням у нацистській діяльності, емігрував до Західної Німеччині. З 1946 р. працював у архівній галузі. У 1952–1960 рр. – директор федерального
архіву ФРН.

№1
[ДОПОВІДНА ЗАПИСКА] ПРЕДСТАВНИКА ГРУПИ “НАУКА”
ГОЛОВНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ УКРАЇНИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ
РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА Д-РА ФОН ФРАНКЕ
РЕЙХСКОМІСАРУ УКРАЇНИ [ЕРІХУ КОХУ] ПРО СТАН
БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ КИЄВА, НЕОБХІДНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ
ПРО ДОЛЮ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ І ВЗЯТТЯ
БІБЛІОТЕК КИЄВА ПІД ОХОРОНУ
10 листопада 1941 р.

Рівне, Київ

На початку діяльності групи “Наука” Оперативного штабу Розенберга
для окупованих східних областей стан справ був такий:
1. Звіт партайгеноссе Зайбота з пропозиціями щодо збереження та
закриття киівських бібліотек був переданий генералкомісару 27.10.1941 р.
через ландрата Аккмана.
2. З боку генералкомісара або його заступника ніяких розпоряджень
щодо взяття під контроль або закриття бібліотек не було.
3. Взяття під контроль або “опрацювання” певних фондів, за висловлюванням заступника генералкомісара, проводилось різними групами самовільно без визначеного керівництва.
Існують такі групи:
а). Міністерство закордонних справ.
Керівництво СС. Штурмбанфюрер, радник посольства фон Кюнсберг.
Група складалася з 50 чоловік, яка з перших днів окупації вивозила фонди.
Місцеве керівництво – унтерштурмфюрер Паульсен;
б). Робоча група Рейхскомісаріату України з практичними завданнями
в галузі геологічної техніки, відносно продовження інститутських робіт.
Керівник – баурат
Дресслер;
7
в). Д-р, Кох , якому Рейхскомісаріат не дає можливості працювати за
його уявну прихільність національно-українським тенденціям;
8
г). Проф., д-р П. Г. Серафім з Грейфсвальду, який з повноваженнями
від вермахту, 8.11. прагнув одержати від генералкомісара дозвіл на вивезення деяких книжкових фондів.
7

Ганс Кох (?) – професор, відомий русист й українознавець, керівник Інституту
Східної Європи у Бреслау. Як представник Східного міністерства прибув до України
у вересні 1941 р. у складі вермахту з метою залучення місцевого населення для
співробітництва з німцями.
8
Петер Гайнц Серафим (?) – професор, викладач Університету у Грейфсвальді,
займався дослідженням “єврейського питання”. Одночасно був головним редактором щоквартального журналу “Weltkampt. Die Judenfrage in Geschichte und Gegenwart”.
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Проводився обмін інформацією з робочою групою Міністерства закордонних справ, зокрема фон Кюнсбергом, щодо існуючого стану справ.
У результаті цього з’ясувалося, що:
1. Вже з перших днів окупації Києва проводиться вивезення книжкових фондів різними відділами Міністерства закордонних справ.
2. Доручення для цього одержано від Міністерства закордонних справ.
Повноваження на вивезення додавало упевненості робочій групі в тім,
що вона через розмінування та інших заходів, сприяє спасінню культурних
цінностей.
3. Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга під керівництвом партайгеноссе Зайбота не міг запобігти вивезенню.
4. Після того, як Міністерство закордонних
справ задовольнило свої
9
інтереси, Університетська бібліотека повинна бути передана партайгеноссе Зайботу.
5. Для наступної діяльності робочої групи Міністерства закордонних
справ є передові загони у Харкові та Одесі.
Для здійснення оголошених вказівок рейхсміністра щодо Оперативного
штабу існують такі пропозиції:
1. Рейхскомісар або його заступник повинні домагатися повного закриття всіх бібліотек та заборони їх вивезення, тим більше, що вже зараз
установи Рейхскомісаріату потребують з бібліотек певну документацію
для відновлення, або як базу для важливих робіт, наприклад, регулювання
рік або гідротехнічної служби Дніпра тощо.
2. Повинно бути принципіально вирішено питання, залишати або вивозити книжкові фонди.
Підставами для залишення є:
а). Безпосереднє їх використання та освоєння як для інтересів рейха
і рейхскомісара, так і для всіх інших заінтересованих установ за допомогою
залучених тут до роботи працівників.
б). Буде уникнуто розпорошення фондів.
Підстави проти залишення:
а). Можливість їх знищення при очікуваних безпорядках.
І. Практичні пропозиції для використання наукових установ України
при умові їхнього залишення на нинішніх місцях.
1. Всі наукові установи (бібліотеки, інститути та ін. за наказом рейхскомісара негайно закрити і охороняти за допомогою поліції.
2. За розпорядженням рейхсміністра окупованих східних областей
усіляке вивезення заборонено.
3. Тимчасове вилучення або видача на абонемент здійснюється лише
з спеціального дозволу рейхскомісара або уповноваженого ним “Оперативного штабу для окупованих східних областей”.
4. Опрацювання на місцях та використання буде одночасно контролюватися Оперативним штабом.
9

Наукова бібліотека Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
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ІІ. Практичні пропозиції у разі вивезення.
1. Кожна передбачена відправка повинна бути не розпорошеною для
відповідної галузі знань.
2. З практичних міркувань рекомендувати надати повноваження групі
Кюнсберга Міністерства закордонних справ.
3. Для захисту інтересів рейхсляйтера Розенберга та рейхскомісара
здійснити приєднання групи “Наука” Оперативного штабу до групи Кюнсберга Міністерства закордонних справ шляхом домовленості між Рейхміністерством окупованих східних областей і Рейхсміністерством закордонних справ.
Д-р фон Франке
Держархів Волинської області, ф. 3206, оп. 5, спр. 4, арк. 23–25, 37–39, 202–
204 (є підпис), 520–522. Копії, нім.

№2
ІНСТРУКЦІЯ
[ЗОНДЕРШТАБУ БІБЛІОТЕК ВИЩОЇ ШКОЛИ]
ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
10
БІБЛІОТЕКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
19 грудня 1941 р.

Берлін

Основні напрями, на яких ґрунтується наша політика комплектування,
можуть бути сформульовані так: германо-німецька безперервна присутність з її укорінюванням у індогермано-арійському просторі. Її форми виникнення, вплив, зіткнення зі спорідненими та чужорідними народностями.
За таким принципом формуються практично всі нижчезазначені галузі
науки для Центральної бібліотеки.
Основні галузі
І. Біологія, антропологія (вчення про спадкоємність, расова теорія, гігієна спадкоємності, фізіологія і морфологія людини, наскільки це необхідно
для спадкоємності та расової теорії).
Суміжна галузь: з сільського господарства – тваринництво, як допоміжна наука до пункту І.
ІІ. Прадавня історія з допоміжними науками (палеоботаніка, палеозоологія для вивчення зовнішнього середовища наших предків).
ІІІ. Історія і археологія, особливо німецька історія з суміжними та
допоміжними науками: генеалогія, геральдика, наскільки це має значення
для дослідження символіки, нумізматика як ілюстративний матеріал для
расової теорії. Геополітика, німці, що живуть у прикордонних областях та
етнічні німці, соціальна історія і народне господарство, (особливо історія
господарства).
IV. Індогерманістика, включаючи іранологію та індологію, германознавство, германістика, нордизм.
10

Помітка “Тільки для службового користування”.
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Суміжні галузі:
1. Порівняльне мовознавство.
2. Орієнталістика.
3. Германське право (з правознавства).
V. Народна творчість, особливо німецька, з суміжними галузями: медицина (народна медицина, зоологія і ботаніка, тварини і рослини – їх зв’язок
з народознавством). З історії сільського господарства: право та економіка
в сільському господарстві, німецьке селянство, правознавство (німецьке
давнє право).
VI. Філософія, психологія, педагогіка з суміжними галузями (історія
медицини ( напр. Paracelsus), астрономія (космологія), психіатрія, спорт
та організація дозвілля.
VII. Релігієзнавство (включаючи християнську теологію за винятком
явно пасторальної та великої кількості повчальної літератури). Політика
церкви. Точки зіткнення з астрологією та астрономією.
VIII. Мистецтво у повному обсязі: образотворче мистецтво, поетична
творчість, музика, театр, кіно і радіомовлення.
IX. Загальне наукознавство, історія науки, методика, загальні довідники, енциклопедії, загальні біографії, загальнонаукові журнали.
X. Націонал-соціалізм. Історія партії, її підрозділів тощо, націонал-соціалістський світогляд з усіма відгалуженнями, як всеохоплюча єдина організація, результат дослідження для практичного втілення в життя.
XI. Великі ворожі держави націонал-соціалізму
XII. Книгознавство та бібліотекознавство, бібліографічний апарат.
Суміжні галузі та віддалені наукові галузі в їх зв’язку та провідна ідея
(не названі ще у п. І–ХІІ).
1. Загальні природничі науки. Великі довідники та журнальні серії,
загальна можливість орієнтування для користувача.
2. Зоологія та ботаніка для користувача з метою загального орієнтування у довідковій літературі; тваринництво і рослинництво, історія лісового
ландшафту, утворення популяцій тварин.
3. Палеонтологія та геологія (історія Землі як матеріал для світогляду).
4. Фізика і техніка (філософія техніки) – загальна можливість орієнтування для користувача. Важлива спеціальна галузь: прикладна фотографія
в науці. Астрофізика як внесок до будови Всесвіту.
5. Математика, прикладна математика (точки зіткнення між математикою та філософією) – для загальної можливості орієнтування користувача.
6. Медицина. Точки зіткнення: спадкова патологія і біологія, історія
.
медицини.
Фізіологія праці, передбачені для користувача: засіб орієнтування
для лікарів, студентів-медиків, викладачів та слухачів Вищої школи.
7. Географія з її різнобічними точками зіткнення з історією, історією
господарства, народознавства, картографією та атласи.
1. Науки про державу та право, різноманітні перехрещення, крім вже
названих філософії права, філософії держави, правових норм, вчення про
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державу (вчення про націонал-соціалістську державу відноситься до
основної галузі націонал-соціалізму, головним чином як допоміжна галузь
для історії, історії культури і народної творчості).
2. Воєнна наука, Історія війни у її зв’язку з історією взагалі, історія
сухопутних військ (локальна та спеціально зброшурована література не
потрібна). Щодо воєнної науки з її спеціальною фаховою літературою то
потрібні, напр.: воєнна освіта, воєнна психологія.
Доповнення можливі.
Берлін, 19 грудня 1941
За правильність:
Бугайтель
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 136, арк. 222–225, 226–228, 229–231.
Копії, нім.

№3
ПОСТАНОВА
РЕЙХСКОМІСАРА УКРАЇНИ Е. КОХА
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
РЕЙХСКОМІСАРА УКРАЇНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ
11
Й. БЕНЦІНГА ЇЇ КЕРІВНИКОМ
6 червня 1942 р.

Рівне

…Після того, як Совєтами у багатьох містах України знищені або
евакуйовані наукові фонди, а німецькими установами в інтересах відбудови
країни, у значній кількості конфісковані і вивезені до рейху інші важливі
матеріали, я наказую:
1. Утворити Центральну бібліотеку рейхскомісара, яка буде мені безпосередньо підпорядкована з місцем розташування у м. Києві;
2. Основою слугуватимуть книжкові фонди колишньої Академії наук
і колишнього університету, включаючи їх філії. Допускається можливість
приєднання інших бібліотек країни;
3. Для збереження основних фондів нової бібліотеки надалі будуть
видаватися тільки дублети;
4. Керівником Центральної бібліотеки я призначаю бібліотечного радника д-ра Й. Бенцінга у Києві.
Заступник
фон Ведельштедт
ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 16, арк. 459–461; спр. 4, арк. 57–57зв.,
58. На арк. 461 – завірена копія. Копії, нім.

11

На постанові зазначені німецькі установи, яким необхідно надіслати копії.
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№4
КЛОПОТАННЯ КЕРІВНИКА РОБОЧОЇ ГРУПИ “КИЇВ”
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ РУДОЛЬФА – ДО РКУ ПРО ДОДАТКОВЕ
ВИВЕЗЕННЯ З ПОДОЛУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
3 жовтня 1942 р.

Рівне

Інститут з вивчення єврейського питання у Франкфурті-на-Майні звернувся з проханням після того як ми надіслали йому першу партію іудаїки
та
12
гебраїки, передати також залишок єврейської літератури з Подолу .
Тому я вношу пропозицію на підставі наказу фюрера від 1 березня
1942 року дати дозвіл на вивезення:
1. Залишених 250 тис. томів іудаїки та гебраїки в колишній Духовній
семінарії (академії) на Подолі (при цьому також мова йде про незакаталогізовані фонди);
2. 5 тис. томів колишньої Єврейської консерваторії у Києві, розміщених
у приміщенні Єврейського шкільного видавництва;
3. Єврейських картотек, що відносяться до пунктів 1 та 2.
Керівник робочої групи “Київ”
(Рудольф)
ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 4, арк. 329. Ориг. з рукоп. позначками, нім.

№5
ІНСТРУКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ
[ГОЛОВНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ УКРАЇНИ] ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ
ПРО ЗНАЧЕННЯ СХІДНОЇ БІБЛІОТЕКИ РОЗЕНБЕРГА ЯК ЗБІРНОГО
БІБЛІОТЕЧНОГО ПУНКТУ ВСІХ КНИЖКОВИХ ФОНДІВ,
УЗЯТИХ НА ОБЛІК, НАДІСЛАНИЙ ДО РОБОЧИХ ГРУП ХАРКОВА
З ВІДДІЛЕННЯМИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ТА СІМФЕРОПОЛІ,
ЗВ’ЯЗНОГО ПУНКТУ У ХЕРСОНІ, ОПОРНИХ ПУНКТІВ
У РОСТОВІ ТА КАВКАЗІ
12 жовтня 1942 р.
Київ
Стос.: Службовий звіт щодо участі у робочій нараді Східного відділу
Управління штабу у Ризі 29.09.42.
… До п. 2). Суть Східної бібліотеки Розенберга визначена наступним:
Східна бібліотека Розенберга є збірним пунктом усіх книжкових фондів,
узятих на облік Оперативним штабом та зондерштабами: її завдання полягає у тому, щоб:
1. Ще не упорядкований важливий фонд більшовицької та дореволюційної літератури опрацювати до сприятливого для роботи стану на
належному науковому рівні у рамках окремих бібліотек, які будуть на12

Йдеться про приміщення колишньої Київської духовної академії, де зберігалися фонди скасованих радянською владою церковних і монастирських колекцій та
зібрань, частина зібрання іудаїки та гебраїки Бібліотеки Академії наук УРСР.
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давати матеріал для організацій, зацікавлених у період бойових дій проблемами Сходу;
2. Збирати матеріал і попередньо встановити, що буде надіслано для
наступної роботи Вищої школи та НСДАП після війни;
3. Науковим установам і т.п., які потребують для своєї роботи примірники російських видань на довгий час, передавати дублети.
До п. 3). Найважливіші книжкові фонди.
Особливо важливими книжковими фондами вважаються:
а). Література видана після початку війни. Зондеркоманди, що діють
у нових захоплених районах, повинні якнайшвидше передавати цей матеріал
до Управління штабу. У разі, коли ця література визнана особливо важливою, здійснювати каталогізацію у головних робочих групах немає потреби;
б). Атласи, статистичні дані, географічні та геологічні праці, словники,
довідники, краєзнавчі праці, прадавня історія, етнографія, мистецтво, освіта,
антирелігійна література;
До п. 4). Найважливіші оперативні пункти.
Особливо важливою була робота у Києві, Харкові та Мінську.
5). Робочий процес.
Робочий процес, здійснюваний до цього часу, в основному зберігається.
Відповідно до цього роботи з перекладу, каталогізації та розмноженню
карток виконуються головними робочими групами.
Книжкові фонди з робочих груп надсилаються безпосередньо до Берліна, після чого фонд перевіряється шляхом передачі списків до Головної
робочої групи. До цього часу діє нижчезазначена система:
Ревель: передача для контролю картотеки з питань воєнної справи та
науки до Риги. Складання списків на решту фондів без перекладу, пересилка
до Риги.
Мінськ: [надсилка]списків книг із російськими назвами до Риги.
Харків: пересилка картотеки оригіналів до Києва.
Дніпропетровськ та Сімферополь: фонди, які там знаходяться, упорядковуються за окремими галузями знань. Перевірка цих фондів проводиться у стислі терміни Головною робочою групою України.
До п. 6). Картотеки.
Картотеки потрібні:
а). Східній бібліотеці Розенберга 3 (1 предметна, 1 алфавітна, 1 топографічна);
б). 1 картка вклеюється у книгу; в). –
До п. 7). Позначення книжкових фондів.
За зразком Вищої школи, яка для своїх фондів має позначку “H. Sch.”*,
фонди для інших організацій мають позначення, одержані після дозволу
Відділу використання. Про конкретний вид позначення потрібно довідатися
у Відділі використання Управління штабу.
До п. 8). Книжкові фонди не російською мовою.
Для збереження книжкових фондів не російською мовою діють
нижченаведені сигнатури:
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D 1, D 2, D 3 usw.
– для німецьких книг
R 1, R 2, R 3 “
– для російських книг
Le 1, Le 2, Le 3 usw.
– для латиських книг
Li 1, Li 2, Li 3, “
– для литовських книг
Es 1, Es 2, Es 3, “
– для естонських книг
En 1, En 2, En 3, “
– для англійських книг
P 1, P 2, P 3 “
– для польських книг
F 1, F 2, F 3 “
– для французьких книг
W 1, W 2, W 3 “
– для білоруських книг
U 1, U 2, U 3 “
– для українських книг
V 1, V 2, V 3 “
– іншими мовами
Z 1, Z 2, Z 3 “
– газети та журнали.
Фонди латинською мовою повинні бути якнайскоріше перевезені до
Берліну. Передусім 1 примірник картотеки надсилається до Східної
бібліотеки.
Із фондів німецькою мовою надсилаються:
а). Іудаїка до Франкфурту [на Майні];
б). Більшовистика в одному примірнику до Берліну;
в). Емігрантська література в одному примірнику до Берліну;
г). Німецька література про Росію загального змісту та
д). Балтійська література поки що попередньо залишаються у Ризі.
Головна робоча група України, Відділ обліку та планування мають
своїм завданням облікувати українські книжкові фонди окремо від інших
російських фондів. У зв’язку з цим, Головною робочою групою України
передбачено вилучити з однієї центральної бібліотеки (вірогідно у Харкові),
яка має обов’язковий примірник, повністю українські фонди.
9). Бібліографії.
Головні робочі групи надають особливого значення укладанню бібліографій. Прохання до представників зондерштабів передати списки книжкових фондів, які вони уклали для своїх галузей. Ці списки будуть розподілені
між відділеннями Оперативного штабу для того, щоб брати під контроль
відповідні книжкові фонди з потрібними дублетами. Щодо підготовки бібліографій, то робочі групи та опорні пункти одержать ще окремі вказівки.
До п. 10). Книжкові фонди для зондерштабів.
Запити зондерштабів на книги потрібно надсилати до Відділу використання Управління штабу у Берліні. Замовлені книжкові фонди опрацьовуються за загальними правилами.
За зразком Вищої школи, яка для своїх фондів має позначення “H. Sch.”,
потрібно також робити позначки на фондах, призначених для інших організацій за дозволом Відділу використання. Вид позначення потрібно
узгоджувати з Відділом використання Управління штабу.
До 11). Дублети.
У зв’язку з тим, що ще не встановлено, які організації надалі будуть
опікуватися радянською російською літературою, особлива увага приділяється дублетам. Взагалі у кожній робочій групі потрібно зберігати до 10
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примірників конфіскованої літератури. Необхідно звернути увагу на те, щоб
нумерація дублетів здійснювалася уніфіковано. Для визначення дублетності
особливо важливим є порівняння кількості сторінок з оригіналом.
До п. 12). Журнали.
Кінцева мета обліку журналів:
а). Мати по одному випуску кожного журналу;
б). За допомогою бібліографії, укладеної партайгеноссе Рейхардтом
брати на облік важливі для Оперативного штабу журнали шляхом передачі
до Східної бібліотеки Розенберга;
в). Встановити норму необхідних дублетних фондів;
г). Журнали, які не будуть передані Оперативним штабом до Східної
бібліотеки, можуть бути використані для роботи науковців.
Головним місцем обліку журналів вважається Київ. Київ визначає наступну нумерацію журналів та дублетів. Він є центром обліку журналів.
Київ починає з номера 701, цифри до 700 зайняті Ригою. Рига повинна
терміново передати до Києва один примірник карткового каталогу журналів, облікованих до цього часу.
Опрацювання журналів
проводиться у Києві, у Володимирському со13
14
борі і Кірова-бібліотеці .
Робоча група “Сімферополь” одержує для опрацювання журнальних
фондів окрему вказівку.
Керівник Відділу обліку та планування
Заступник
Вебендьорфер
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 58, арк. 392–394. Копія, нім.

№6
ПРОПОЗИЦІЇ СХІДНОГО ВІДДІЛУ
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ РОЗЕНБЕРГА
ГРУПІ ПИСЬМЕНСТВА ГОЛОВНОГО ВІДДІЛУ
І 6 РЕЙХСМІНІСТЕРСТВА ОКУПОВАНИХ
СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ ПРО ЗАВДАННЯ ШТАБУ ЩОДО “ОЧИЩЕННЯ”
ФОНДІВ БІБЛІОТЕК ВІД ЗАБОРОНЕНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
22 грудня 1942 р.
Берлін-Шарлоттенбург
У своєму наказі від 1.03.1942 фюрер визначив боротьбу проти євреїв,
масонів і пов’язаних із ними світоглядних противників націонал-соціалізму,
як військово-необхідне завдання і у тому уповноважив Оперативний штаб
13

Приміщення Володимирського собору, закритого радянською владою, було
одним зі сховищ Бібліотеки Академії наук УРСР, де зберігалися фонди концентрації,
в тому числі стародруки.
14
Кірова-бібліотека – Київська обласна бібліотека імені ВКП(б) (нині – Національна парламентська бібліотека України). Названа так нацистами за місцем її
знаходження на вул. Кірова.
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рейхсляйтера Розенберга конфісковувати у бібліотеках, архівах та ін. матеріал для світоглядних завдань НСДАП, особливо для наступних наукових
дослідницьких праць Вищої школи.
Першим завданням Оперативного штабу є ретельний перегляд у бібліотеках на Сході єврейсько-більшовицької літератури, і наскільки це необхідно для названих цілей, конфісковувати. Проте, це завдання розширюється, подібну літературу взагалі потрібно вилучати з тамтешніх бібліотек,
щоб нею не користувалося населення і тим самим запобігти подальшому
впливу більшовизму. Оперативний штаб виконує це завдання від початку
своєї діяльності. Таке виконання потребує значних зусиль, кваліфікованого
персоналу і удосконалення методів роботи для того, щоб узгоджувати всі
робочі процеси і по можливості їх спростити. Взагалі бібліотеки в окупованих східних областях знаходяться у великому безладді. Якщо раніше
фонди були значними та упорядкованими, то в результаті воєнних дій бібліотекам завдано великої шкоди і безладдя надзвичайно зросло.
Внаслідок перевезень фондів в інші приміщення, вони були повністю
переплутані. Каталоги, якщо вони є, неповні. Тому вилучення більшовицького
матеріалу є досить складним процесом. Щодо політичної та пропагандистської літератури взагалі, то вона легко помітна і тому її не важко вилучати.
Слід констатувати, що робота в усіх бібліотеках проводилася за більшовицькими принципами. Література часів царизму була по можливості
відтіснена на задній план, частково вилучена. Замість неї більшовики заповнили бібліотеки новим матеріалом. Праці революціонерів та про революціонерів всіх народів і часів і про представників французького просвітительства, ми знаходимо у великій кількості у всіх бібліотеках. Крім того
більшовиками видана, наприклад, велика кількість нових видань поетів,
філософів, педагогів (російською мовою); у вступах та примітках до цих
видань всі вони розглядаються з більшовицької точки зору, у більшовицькому висвітленні і, по можливості, як більшовицькі новатори.
Коли, наприклад, в одному виданні Арістотеля, він був представлений
як “ідеолог рабовласницького класу” і як матеріаліст, то це не є аристотельська, а більшовицька філософія. Народ мусив все бачити через більшовицькі окуляри. З цієї причини з бібліотек повинно бути не тільки дуже багато
вилучено літератури, а повинен бути проведений дуже ретельний її перегляд.
Для цієї роботи Оперативний штаб розробив нижчезазначені правила:
1. Фонди бібліотек поділяються на такі, що були видані до 1917 року,
і такі, що опубліковані після 1917 року.
2. Література часів царизму (до 1917 р.) взагалі може бути залишена
у місцевих бібліотеках.
3. Більшовицька література (після 1917 р.) підпадає під наказ фюрера
і її потрібно конфісковувати. Вона вилучається з фондів і потім зберігається
по можливості в упорядкованому стані у закритих приміщеннях.
4. Література опублікована після 1917 р. із питань техніки, природознавства, медицини та мистецтва, суто фахового змісту, може бути залишена у бібліотеках (потрібна перевірка передмов).
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5. У творах письменників за минулі роки, а також виданнях неросійських письменників і в інших працях, які не викликають сумніву, достатньо,
в залежності від обставин, вилучити вступи, описи життя та інші більшовицькі доповнення.
6. У розділі “Релігія” можуть залишатися релігійні, церковні праці.
Пропаганда за антирелігійний рух вилучається.
7. Всі праці, які мають значення для вермахту або інших військововажливих цілей, повинні передаватися у їх розпорядження.
8. Частина вилученого матеріалу, яка не буде використана німецькими
бібліотеками, передається як непотрібна до макулатури.
Для спрощення виконання деяких технічних робіт Оперативний штаб
удосконалив методику нижчезазначених процесів (підготовка списків,
порівняння фондів окремих бібліотек, перевезення книг тощо…).
Враховуючи складність усіх цих завдань, було б конче бажано, щоб
уся робота здійснювалася уніфіковано, кваліфікованим персоналом, згідно
певних правил для досягнення за всіма пунктами задовільного та гарантованого результату. Тому необхідно, щоб керівництво та контроль були
об’єднані в одному місці. Таким єдиним місцем міг би вважатися
Оперативний штаб, тому що він уже володіє удосконаленими методиками
роботи та досвідченим персоналом.
... У зв’язку з цим, я прошу якнайшвидше затвердити “Основні положення опрацювання небажаної літератури”, які додаються, як наказ Східного міністерства.
В результаті проведених Оперативним штабом з Вищим командуванням вермахту переговорів була досягнута згода, що у разі, коли Східне
міністерство оголосить ці правила обов’язковими, Вище командування вермахту буде використовувати їх також для районів, які не знаходяться на
території цивільного управління.
Швидке затвердження цих правил дало б можливість у найближчий
час задовольнити велику потребу населення у читанні, чого воно було позбавлено через пропагандистські причини.
Я додаю далі проект наказу для рейхскомісарів, в якому їм дано рекомендація, як потрібно поводитися з вилученою літературою.
Хайль Гітлер!
Штемпель
Штабсайнзацфюрер д-р Вілл
ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 7, арк. арк. 143–146, копія, нім.
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№7
РІЧНИЙ ЗВІТ [ПРЕДСТАВНИКА ЗОНДЕРШТАБУ
БІБЛІОТЕК ВИЩОЇ ШКОЛИ] Д-РА НЕЯ
15

(за 1942 р. та за період від 01.11.1941–31.12.1942 рр.)

5 січня 1943 р.
Рига
Моя дотеперішня оперативна робота у зондерштабі бібліотек Вищої
школи тривала 14 місяців, з 1 листопада 1941 р. до 31 грудня 1942 р., 8 місяців у підпорядкуванні Головній робочій групі Остланду і 6 місяців – Головній робочій групі України.
В Остланді моя оперативна робота проходила, головним чином, у Ризі
з короткочасними поїздками до Ревелю, Дерпту, Ковно, Вільно та Мінську.
На Україні – у Києві, з поїздками до Курська та Харкова.
Переважна частина роботи проводилася у рамках і дуже тісному
зв’язку із загальною діяльністю Оперативного штабу, а незначна – незалежно від нього.
А. У рамках загальної діяльності головних робочих груп робота зондерштабу полягала у:
1. Загальних фахових консультаціях і вказівках з питань бібліотечної
практики;
2. Обліку та оцінці бібліотек і книжкових фондів;
3. Відборі книг для Східної бібліотеки та Центральної бібліотеки Вищої
школи.
1. У рамках загальних фахових консультацій зондерштаб у листопаді 1941 року у Ризі підготував першу інструкцію для каталогізації
книжкових фондів (форма спрощеного опису назви, транскрипція
російського тексту, коректура перекладу назви); тривалий час при упорядкуванні алфавітного та систематичного каталогів допомогала у Ризі
та Ревелі фройляйн Юппе. Одночасно зондерштабом були підготовлені
перші тимчасові правила для уніфікованого опрацювання книжкових фондів у всіх робочих групах Оперативного штабу Остланду та України.
Така ж робота була продовжена мною у Києві у літні місяці, коли почалася каталогізація книг.
2. Облік та оцінка фондів із наукової та політичної точок зору
проводилися передусім у тих бібліотеках і книгосховищах, які були вже
конфісковані робочими групами, або були призначені на конфіскацію
відповідно до проведеного обліку. З цією метою мною було переглянуто
такі фонди:
у Ризі – різних шкіл, об’єднань (наприклад, єврейське об’єднання),
книжкових складів (на Маттіасштрассе), радянських установ (на Біс15

На документі зазначено: Оригінал поданий до керівника зондлерштабу бібліотек Вищої школи, копія – до керівника Головної робочої групи Остланду.
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маркштрассе); книжкових фондів, перевезених із невеликих міст (на
Плеттенбергрінг), фондів колишніх естонських підрозділів вермахту;
у Ковно – різних фондів колишніх єврейських об’єднань;
у Мінську – Бібліотеки партійної школи;
у Вільно – фонди різних синагог та єврейських організацій;
у Ревелі – книги з колишнього радянсько-російського посольства;
приватних зібрань, напр. Б. Геннса та деяких установ;
у Києві – бібліотеки Театрального музею, Школи пропагандистів,
16
17
Союзу безбожників, Лаврського монастиря (зібрання Флавіана , Пото18
19
цького та ін.), Єврейського об’єднання (з “Естради”) , 84 ящики з Ленінграду, військової школи та Імперської дирекції залізниць;
у Харкові – Державної бібліотеки ім. Короленка та фонду Української
книжкової палати;
у Курську – фонди перевезені з Воронежу.
Названі бібліотеки були ретельно переглянуті, як з метою опрацювання
та відбору книг для різних цілей, так і для тимчасового обліку тільки з занесенням до акту. Спеціальним завданням у рамках обліку різних книжкових фондів було визначення книг Дерптського університету, які у 1916 році
були вивезені до Воронежу і на підставі статті XII п. 4 мирного договору
між Росією та Естонією, повинні були бути повернені. Після проходження
через 14 різних інстанцій визначено приблизно 10 тис. томів Дерптського
університету, які були підготовлені для відправки до Києва.
16

Лавру було закрито радянською владою. На його території розташовувалися
приміщення та різні фонди Лаврського історико-культурного музея-заповідника,
Державної історичної бібліотеки та інших установ культури, бібліотечні та музейні
фонди яких стали об’єктом вивозу до Німеччини.
17
Флавіан – митрополит Київський і Галицький (Городецький Микола Миколайович ) (1840–1915). Начальник православної місії в Пекіні, з 1885 р. – єпископ
аксайський, тоді ж – єпископ Люблінський, з 1891 р. – єпископ Варшавський і Холмський, з 1892 р. – архієпископ, 1898 р. – екзарх Грузії, 1901 – архієпископ Харківський. Із 1903 р. – митрополит Київський (1903–1915). Бібліотека мала колекційний
характер, за змістом переважно була релігійною, однак містила значну кількість
видань світського характеру з історії та літератури.
18
Потоцький Павло Платонович (1857–1938) – генерал артилерії, культурний
діяч, колекціонер. Закінчив Михайлівське артилерійське училище у Петербурзі та
Артилерійську академію, брав участь у турецькій (1877–1878), японській (1904–
1905) і Першій світовій війні. Мав наукові праці з воєнної історії. 1918 р. привіз
власну, надзвичайно цінну музейну колекцію, з Петербурга на Батьківшину в Україну. Надзвичайно цінна Бібліотека (понад 5 тис. томів) складалася переважно із
праць з військової історії, збірки гравюр, лубків, образотворчих матеріалів тощо.
19
Центральна єврейська бібліотека ім. Морица Вінчевського (Ліпе Бенціон
Новахович (1856–1932), єврейський письменник). Перед Першою світовою війною
розташовувалася у будинку хоральної синагоги, що діяла до 1926 р., будинок якої
пізніше перейшов до Бюро естради, музики і цирку. Бібліотека залишилася в тому
ж приміщенні. Тому під час війни отримав у нацистів скорочену робочу назву за
приміщенням – “Естрада”.
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3. Найбільше мого часу і часу працівників займав відбір книг, вилучених для відправки до рейху, потім – для Східної бібліотеки та для пропозицій Центральній бібліотеці Вищої школи. У зв’язку з тим, що спочатку
не було інструкцій для комплектування Східної бібліотеки, робота проводилася недостатньо уніфіковано та систематично. По можливості відбиралася для опрацювання література, яка на перший погляд не визначалася
як макулатура.
Я намагався знаходити ту літературу, яка могла бути корисною для
адміністративного управління та економічного використання країни, або
яка вже була замовлена деякими державними установами.
Напроти, стосовно відбору або пропозиції книг для Центральної
бібліотеки Вищої школи, то ця робота проводилася уніфіковано та
систематично, тому що заздалегідь були підготовлені відповідні інструкції
відносно політики її комплектування.
Основним положенням цих інструкцій був принцип відбору не найбільш
можливої кількості літератури, а лише тієї, в якій дійсно містилися різносторонні та грунтовні матеріали, що мали слугувати для розуміння російського східного простору – його краю та народу, природи та життя. Вирішальна боротьба на Сході підтвердила, що цей край у своєму минулому
та сучасності, займає дуже важливе місце у сфері інтересів німецької політики, а також у німецьких наукових дослідженнях, чим це було дотепер.
Тільки поверхневого погляду на перетворення у цьому східному просторі
досить, щоб переконатися у доленосному значенні цього краю для Європи
та всього індогерманізму.
Нинішня боротьба, незважаючи на свою винятковість, є вершиною
тисячолітніх старих дискусій між раніше визначеним нордично-расовим
індогерманізмом і чужорідними силами східних степів.
Різнобічне розуміння форм і підстав цієї боротьби може бути досягнуто
лише завдяки дослідженням у галузі історії краю та всіх її суміжних галузей, особливо давньої та прадавньої історії, народного мистецтва й етнографії, всіх проявлень духовного життя, релігії, мистецтва, літератури, політичних і світоглядних перетворень, економічного та культурного розвитку,
і нарешті, також сучасного стану країн і народів східного простору. Типові
видання для такого вивчення я був уповноважений збирати для Центральної
бібліотеки Вищої школи.
Із 38 тис. російських книг, упорядкованих і закаталогізованих у робочих
групах Остланду та України для Центральної бібліотеки Вищої школи,
я відібрав: в Остланді 6184 видання, в Україні (Київ 3354). З приблизно
1200 журналів, укомплектованих у Києві для Центральної бібліотеки Вищої
школи ,відібрано 157 …
…Крім того, робочими групами опрацьовані також неросійські книги,
серед яких я відібрав у Києві 280 томів, які мали відношення виключно до
Росії або Польщі. Декілька ящиків з неупорядкованими неросійськими (головним чином естонськими) книгами були надіслані до Центральної бібліотеки Вищої школи безпосередньо з Риги. Крім того, у робочих групах
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Оперативного штабу упорядковані книги, які сприяють більш повному розумінню східного простору; для Центральної бібліотеки Вищої школи були
вибрані ще 7500 томів стародруків різними мовами, які були перевезені з
Воронежу–Курська до Києва, і знаходяться зараз там.
В. Незалежно від загальної діяльності робочих груп Оперативного
штабу робота зондерштабу бібліотек Вищої школи полягала у:
1. Огляді найкрупніших бібліотек Оперативного штабу;
2. Обліку та опрацюванні рукописних зібрань цих бібліотек;
3. Обміну дублетами та публікаціями.
1. Із бібліотек, які не були обстежені, взяті під контроль або конфісковані
Оперативним штабом було зафіксовано їх бібліотечно-технічний стан,
і обліковані фонди наступних бібліотек:
у Ризі – Крайової бібліотеки Латвії з усіма її філіями (колишня бібліотека Історико-археологічного товариства, залишки колишньої Ризької міської бібліотеки, [Медичної бібліотеки] і Дублетний відділ Крайової бібліотеки, Університетської бібліотеки і колишньої бібліотеки Міністерства
закордонних справ у Ризі;
у Ревелі – колишньої державної бібліотеки Естонії і бібліотеки Естонського літературного товариства;
у Ковно – Університетської бібліотеки Литви;
у Вільно – Вільнюської університетської бібліотеки і Бібліотеки
Академії наук (колишня бібліотека ім. Врублевського);
у Києві – Бібліотеки Академії наук;
у Мінську – Державної бібліотеки ім. Леніна і Бібліотеки Білоруської
Академії наук;
у Курську – Центральної міської бібліотеки;
у Дерпті – Університетської і національної бібліотеки.
Результати цих обстежень зафіксовані у відповідних картотеках і тижневих звітах.
2. Усі названі бібліотеки мають рукописи, найбільші і найбагатші фонди
яких знаходяться у Ризькій міській бібліотеці, Вільнюській університетській бібліотеці та Українській Академії наук у Києві.
Для Центральної бібліотеки Вищої школи майже всі відібрані рукописні
колекції були незначними. Тому спочатку підготували карткові покажчики
тільки з рукописів Ризької міської бібліотеки і Бібліотеки Естонського літературного товариства. Цей перелік, який складається з 1000 карток,
включає винятково рукописи, що пов’язані з історією Балтики або німецькою нацією у Балтиці і тому становить інтерес для німецьких дослідників.
3. Із дублетних зібрань названих бібліотек Відділ Балтики Крайової
бібліотеки Латвії був опрацьований особливо. Цей відділ має деякі твори
у дуже великій кількості примірників. Зондерштаб підготував список літератури, яка має відношення до Балтики і використовується для обмінних
цілей Центральної бібліотеки Вищої школи.
Така ж сама робота з дублетами була продовжена у колишній бібліотеці
Історично-археологічного товариства у Ризі та у бібліотеці Естонського
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літературного товариства у Ревелі. Алфавітний картковий перелік налічує
1253 назви. На жаль, до цього часу не пощастило одержати відібрані видання для Центральної бібліотеки Вищої школи.
Проте, цієї літератури, в якій йдеться про різнобічне життя Балтики,
північно-східної твердині та поборника німецької нації у Європі, немає як
у Східній бібліотеці, так і в Центральній бібліотеці Вищої школи. Раніше
чи пізніше треба знайти шляхи заповнення цих прогалин. Попередньо підготовлений картковий перелік має лише значення як бібліографія. В той
же час пощастило придбати для Центральної бібліотеки Вищої школи
публікації різних вищих навчальних закладів та академій шляхом обміну
навіть без відповідної віддачі. На першому місці тут знаходиться
Університет у Дерпті, який надіслав до Центральної бібліотеки Вищої школи
46 пакетів зі своїми публікаціями, далі Українська Академія наук – 155
од., Університет у Ковно – 70 томів.
Невеликі зібрання надійшли від колишнього Міністерства закордонних справ та Служби з охорони пам’яток Латвії; проведені підготовчі
роботи з одержання публікацій Університету у Вільно та Білоруської Академії наук.
У разі, коли б зондерштаб мав можливість робити великі закупівлі в антикваріатах, то на Сході таку діяльність потрібно було б залишити, тому що
тут антикваріати відсутні повністю або не мають нічого запропонувати.
Тільки у Дерпті пощастило укласти покажчик наявних творів про
Балтику, переговори про їх купівлю ще не закінчені.
Д-р Г. Ней
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 136, арк. 237–241. Копія, нім.

№8
ПРОТОКОЛ
ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРЕДСТАВНИКАМ
РЕЙХСМІНІСТЕРСТВА ОКУПОВАНИХ СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ КНИГ
І МАТЕРІАЛІВ, КОНФІСКОВАНИХ ЗОНДЕРКОМАНДОЮ МІНІСТЕРСТВА
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ (ГРУПА КЮНСБЕРГА) НА ОКУПОВАНИХ
СХІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ
3 лютого 1943 р.
Берлін
Відповідно до директиви пана рейхсміністра закордонних справ, фонди
колишньої зондеркоманди Міністерства закордонних справ, які складаються
з конфіскованих на Сході книг та інших матеріалів, зазначених у наступних
позиціях 1–18, будуть передані Рейхсміністерству окупованих східних областей,
особисто уповноваженому Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга.
Книги та інший матеріал були конфісковані відразу ж після зайняття
відповідних пунктів безпосередньо у районі військових операцій там, де їм
загрожувало знищення через ворожі обстріли, погодні умови, або не належне
зберігання. Конфіскація проводилася з відома та за згодою компетентних
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армійських команд. Фонди походили з царських палаців під Петербургом,
Києва та Харкова. Царські палаци під Петербургом знаходилися раніше під
вогнем противника і були майже повністю зруйновані. У Києві та Харкові
приміщення, звідки фонди могли бути врятованими, були заміновані, або їм загрожував саботаж і інше, і тому завбачлива конфіскація вважалася необхідною.
Фонди матеріалу, що передавався, у кількості 40 тис. од. розподілялися
таким чином:
1. Бібліотека Палацу у Павловську – 11 200 томів
(фонди у зруйнованому палаці були зовсім не захищені);
2. Бібліотека Палацу у Гатчині – 16 000 томів
(залишки незахищеної бібліотеки, яка вже частково була розкрадена);
3. Книжкові фонди з Києва – 4 200 томів
(цінні стародруки з Лаври та Володимирського собору, перша була
підірвана);
4. Залишки фондів російських книг – 1120 томів
(менш цінні фонди з Володимирського собору у Києві);
5. Джерела до російської історії – 720 томів
(із різних, частково ліквідованих інститутів у Києві);
6. Радянські енциклопедії – 190 томів
(із Києва та Харкова);
7. Російські військово-історичні праці – 380 томів
(передусім із Володимирського собору);
8. Бібліотека медичних видань – 190 томів
(із різних медичних інститутів у Києві та Харкові, вже передана уповноваженому Східного міністерства з питань охорони здоров’я);
9. Література про Балкани й Україну – 300 томів (із київських та харківських інститутів);
10. Матеріали до російської історії – 140 томів
(те ж саме джерело, що до п. 9);
11. Політична література – 1010 кн. од.
(із замінованого Музею Леніна у Києві тощо);
12. Бібліотека заборонених у СРСР книжок – 3 520 томів
(із Бібліотеки ім. Короленка у Харкові);
13. Довідники з питань міжнародного права – 50 томів
(із Києва);
14. Література з питань релігії та освіти – 190 томів
(те ж саме джерело, що до п. 11);
15. Історична зброя та прапори – 150 од.
(із зруйнованого Лаврського монастиря у Києві);
16. Гравюри (естампи, репродукції)20– 571 од.
(зі зруйнованого Царського палацу у Києві);
17. Фільми – 20;
18. Платівки – 49.
20

Ідеться про Маріїнський палац у м. Києві.
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Можливі невеликі відхилення від наведених цифр. Міністерству окупованих східних областей до 1 березня 1943 року необхідно повідомити,
в одержанні яких матеріалів воно зацікавлено.
Підписи: 1. За Міністерство закордонних справ. 2. За Міністерство
окупованих східних областей. 3. За колишню зондеркоманду Міністерства
закордонних справ. Прим.: Підписи : нерозбірливо
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 2, спр. 1, арк. 4–6. Копії, нім.

№9
ЗВІТ
КОМАНДИ, ЩО ЗАЛИШИЛАСЯ В АР’ЄРГАРДІ
ГОЛОВНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ УКРАЇНИ ОПЕРАТИВНОГО
ШТАБУ РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

(із 3 по 9 жовтня 1943 р.)
10 жовтня 1943 р.

Київ

Особовий склад:
Оберайнзацфюрер Шюллер, оберайнзацфюрер Вьоль, проф. Штампфус, [обершарффюрер] Шпатц, оберайнзацгельфер Гаройтер, 4 місцевих
співробітника.
7.10. зі спеціальними дорученнями регірунгсдиректора Габіга до Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга прибули керівник Лабораторії
наочних приладів Штауфер, директор бібліотеки Пфайфер, викладач Паульс, які мали спеціальні завдання Цивільного управління щодо вивезення
головним чином, учбових посібників. За їх проханням вони були прийняті у
нашому приміщенні (службовому) і підключені до нашого харчового постачання.
9.10 з’явилися д-р Вінтер, д-р Бенцінг і д-р Байнс для проведення
додаткових транспортувань з архівів і бібліотек. Вони жили і харчувалися
у генералкомісара.
1. Взяття під охорону:
Були виявлені ще не обліковані об’єкти відповідно до “Списку архівів,
бібліотек та музеїв, які підлягають охороні” (“Liste der zu sichernden Archive,
Bibliotheken und Museen”) і взяті під охорону через вивішування плакату з
оголошенням військового коменданта. Завдяки контролю перевірена ефективність збереження, вирвані двері знову зачиняються, розбиті вікна заколочені фанерою (наприклад, Оперний театр, Педагогічний інститут та Крайовий інститут давньої та прадавньої історії багато разів зламувалися).
Грабіжництво у великих розмірах мало місце лише в Українському музеї
(див. окремий звіт). Царський палац повністю спустошений, більше не
зачиняється і тому охорона там недоцільна.
Охоронні заходи проводяться у тісній співпраці з підрозділами І с 75
дивізіону, І с Міської комендатури та підрозділом І с VII артилерійської
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команди, які підтримують нас тим, що видають накази, виконують штрафні
заходи при пограбуваннях, установлюють патрулі і пости.
В одному залишеному будинку ми конфіскували великий поштовий
телеграфний прилад , зокрема підсилювачі, які були передані 75 дивізіону.
2. Вивезення:
Під час проведення акції з евакуації до цього часу відправлено:
– самим Оперативним штабом – 2 вагони;
– професором Штампфусом – 2 вагони;
– загальними зусиллями – 4 вагони
8 вагонів
відправлено :
а) весь призначений і підготовлений для вивезення матеріал Оперативного штабу;
б) весь матеріал Музею прадавньої історії, включаючи фонди книгосховища;
в) транспортабільний матеріал із Софійського собору;
г) більшу частину етнографічного матеріалу з Українського музею.
Для вивезення ще підготовлено:
– політичний фото-кіноархів із Прорізної;
– допоміжне книгосховище Східної бібліотеки з Кірова-бібліотеки
та
– дещо з залишків фондів Українського музею.
Д-р Вінтер висловив згоду на евакуацію Оперативним штабом спільно
з проф. Штампфусом, фондів Українського музею .
Транспортування ускладнюється через безпосередню близькість
[воєнних дій], але не робить їх неможливими. Планомірного обстрілу міста
ще немає, повітряні нальоти також не часті.
Виникають ще труднощі з придбанням вагонів, в отриманні вантажних
машин ми знайшли підтримку у військових установах. Найбільша трудність
полягає у розшукуванні робочої сили для вантажних робіт, головну роботу
при цьому завжди виконують самі представники команди…
Оберайнзацфюрер
Шюллер
Прим.: Оригінал до Управління штабу
Копія до Головної робочої групи України
ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 51, арк. 69–70 зв. Ориг., нім.
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Шумейко Михаил

“СТРАСТИ ПО МЕТРИКЕ”:
ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ В 1920-е ГОДЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ
И ПУБЛИКАЦИИ ЛИТОВСКОЙ МЕТРИКИ
Литовская метрика стала своеобразным “яблоком раздора” при заключении Советской Россией мирных договоров с Литвой (12 июля 1920 г.)
и Польшей (21 марта 1921 г.) (В последнем, как известно, вместе с Россией
принимала участие и Украина). О настоящей “борьбе за Метрику”, развернувшейся после подписания договоров, поведал участникам Первой
всебелорусской конференции архивных работников, проходившей в Минске
12–14 мая 1924 г., ректор БГУ В. И. Пичета, бывший, как известно,
экспертом по реализации Рижского мирного договора в части распределения архивов. В своем докладе “Влияние договоров РСФСР с отделившимися государствами (Польшей, Литвой и Латвией) на состояние белорусских архивов”, ученый, в частности, говорил: “…для Белоруссии имеет
огромное значение реализация договоров с Литвой и Польшей. К таким
архивам, которые имеют громадное значение при изучении истории Белоруссии, относится и Литовская метрика, которую поляки в силу договора
на протяжении двух лет желают забрать себе. На заседании с литовцами
о реализации договора литовцы поставили вопрос о выдаче им Метрики,
но делегаты Литвы не имели правильного представления о Литовской
метрике. Но когда во время прений было выяснено настоящее ее содержание, литовцы предложили организовать комиссию для технической раз1
работки книг и литовских метрик” .
Если литовская сторона на переговорах о Метрике не представляла,
по мнению В. И. Пичеты, какой-либо серьезной опасности для России
(на это, кстати говоря, указывал К. Б. Езовитов в предисловии к изданному
им отдельной брошюрой докладу Д. И. Довгялло “Літоўская мэтрыка і
2
яе каштоўнасьць для вывучэньня мінуўшчыны Беларусі” , это же отме3
чает и современный литовский исследователь А. Дубонис , то совершенно
иного мнения ученый был о представителях Польши. “В октябре 1923 г., –
подчеркивал он в вышеупомянутом докладе, – привезли для “борьбы”
целый ряд польских ученых-экспертов для разрешения вопроса о Литовской
метрике. Эти эксперты говорили, что они имеют полное право получить
Литовскую метрику… И мы доказывали на необходимости оставить Ли-
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товскую метрику России… При современных условиях выдача Метрики
не произойдет, хотя в Литовской метрике имеется 4и значительная часть
документов, относящихся к Западной Белоруссии” .
Конференция приняла по докладу В. И. Пичеты резолюцию, в которой
Центрархиву Беларуси поручалось обратиться в ЦИК республики с предложением принять самые энергичные шаги перед союзным ЦИКом в плане
недопущения вывоза Метрики из СССР.
В очередной раз вопрос о Метрике встал в 1926 году. Упоминавшийся
выше литовский историк А. Дубонис связывает это с переговорами о подписании пакта о ненападении, которые велись в 1925–1926 гг. между СССР
и Литвой. Поскольку литовская делегация “цвёрда і рашуча настойвала
на вяртанні культурных і архіўных каштоўнасцяў, створаных за стагоддзі
на тэрыторыі Літоўскай дзяржавы”, советская сторона, по мнению литовского историка, вынуждена была предпринять некоторые защитные
меры. “Наркам СССР па замежных справах, – пишет Дубонис, – звярнуўся
ў адпаведныя органы Беларускай ССР з патрабаваннем заявіць прэтэнзіі
на Метрыку. 17–18 кастрычніка 1926 г. з’езд археолагаў і археографаў
БССР прыняў рэзалюцыю, у якой выказвалася прамое патрабаванне вярнуць ЛМ працоўным Беларусі. Такім жа чынам павінна была дзейнічаць
5
Украінская ССР. У выніку галоўны архіў ВКЛ застаўся ў Маскве” .
К сожалению, автор не приводит ссылок на источники. Между тем
обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Как известно,
Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии состоялся 17–18 января, а не октября . Никоим образом не пытаясь уличить
литовского историка в подтасовке фактов, мы, тем не менее, склонны
предположить, что располагая обращением руководства внешнеполитического ведомства СССР “ў адпаведныя органы Беларускай ССР” в октябре 1926 г., он механически повторил эту дату и применительно к работе съезда.
В том, что действительно имела место инициатива НКИД СССР по
“защите Литовской метрики”, может свидетельствовать письмо председателя СНК БССР И. А. Адамовича в Отдел Прибалтики НКИД СССР,
написанное 9 ноября 1926 г. и на следующий день отправленное адресату.
Приведем его полностью: “Совет Народных Комиссаров заслушав сообщение ректора Белорусского государственного университета т. Пичета,
постановил просить Наркоминдел воздержаться от передачи Литве так
называемой Лит. метрики ввиду того, что БССР имеет все исторические
и практические основания для получения этой Метрики. Уполнаркоминдела
тов. Козюро поручено представить Вам подробную докладную записку
по этому вопросу. Просьба до получения указанной записки не выносить
никаких решений по этому поводу и сообщить свое мнение и что Вы намерены предпринять.
Председатель Совета Народных Комиссаров
6
И. Адамович” .
Однако, важно отметить и другое. Вопрос о Метрике возник в связи
с принятием 18 сентября 1925 г. Президиумом ЦИК СССР решения о пе-

70

Історія установ

редаче Украине и Беларуси их архивных материалов, находившихся в архивохранилищах России. Для выявления белорусских материалов 5 октября при Наркомпросе Беларуси создается специальная комиссия под
руководством Д. Ф. Жилуновича (заместитель – М. В. Довнар-Запольский). Уже на третьем ее заседании (20 ноября 1925 г.) М. В. ДовнарЗапольский информирует своих коллег об итогах заседания 16–17 ноября
в Москве созданной в составе Комиссии Президиума ЦИК СССР по вопросу передачи архивных материалов Украине и Беларуси специальной подкомиссии. В числе обсуждавшихся здесь вопросов был и вопрос о Литовской метрике. Как свидетельствует протокольная запись заседания, было
принято решение “Літоўскую мэтрыку выдаць БССР узгодзіўшы гэта пытаньне з Наркамінделам СССР. Па заяве проф. Доўнар-Запольскага перадача Літоўскай мэтрыкі БССР павінна адбыцца па згодзе ЦВК БССР з
ЦВК СССР” .
Через месяц, 24 декабря в “Савецкай Беларусі” появляется статья ученого о Метрике, фрагменты которой использовал Д. И. Довгялло при подготовке доклада “Літоўская мэтрыка і яе каштоўнасць для вывучэння мінуўшчыны Беларусі” (с ним Дмитрий Иванович выступал на выше упоминавшемся съезде белорусских археологов и археографов 17 января 1926 г.).
В принятой по докладу Довгялло резолюции съезд однозначно категорически высказался не только против передачи Метрики за пределы
СССР, но и за ее перевод в Беларусь, “на што ёсьць прынцыповая згода
8
належных устаноў РСФСР” . Заметим, что в третьем пункте резолюции,
так же как и в статье М. В. Довнар-Запольского, подчеркивалось, что
дело издания Метрики должен взять в свои руки Совнарком республики.
Выскажем предположение, что именно данные обстоятельства подтолкнули литовскую сторону к активным действиям в части Метрики.
Не исключено, что вопрос о ней мог быть использован как средство давления прибалтийского государства на своего юго-восточного соседа в связи с подготовкой пакта о ненападении между Литвой и СССР, о чем пишет А. Дубонис.
Содержание публикуемых ниже документов не требует особых пояснений: оно, что называется, говорит само за себя, объясняя в том числе
и причины, обусловившие их появление. Среди последних – решения съезда
польских историков (декабрь 1925 г.) с требованием передачи Метрики
в Польшу и аналогичное решение Правительства Литвы (ноябрь 1926 г.)
о том, что “Літоўская мэтрыка як урадавы архіў...павінен быць цалкам
зьвернут ураду Літоўскай Рэспублікі”.
Оба документа – записка (она названа составителями “докладной”,
хотя в сопроводительном письме Наркомпроса в Совнарком именуется
“пояснительной”) и проект постановления – в форме нескольких незаверенных машинописных копий выявлены в фонде Наркомпроса Беларуси,
хранящемся в Национальном архиве Республики Беларусь, в деле “Проек9
ты постановлений СНК БССР, положений о Главнауке и др.” (начато 15
сентября 1926 г., окончено 8 сентября 1927 г.). Копиям предшествует
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отпуск сопроводительного письма Наркомпроса в Управление делами СНК
БССР № 6839 от 16 марта (год не указан) следующего содержания: “Пры
гэтым пасылаецца на разгляд і зацверджаньне СНК праект пастановы аб
10
“Літоўскай мэтрыцы” і паясняльная да яго запіска (у 22 экз.) . Помимо
фонда Наркомпроса машинописные копии записки и проекта постановления, выполненные на папиросной бумаге, выявлены и в фонде Наркомфина
11
Беларуси .
Кто готовил записку? Рискнем предположить, что автором ее был
В. И. Пичета. В пользу такого предположения свидетельствует то обстоятельство, что в некоторых местах записка буквально совпадает с текстом
выступления ученого на Первой всебелорусской конференции архивистов,
о котором шла речь выше. Правда, наличие в ней некоторых явных ошибок
фактического характера (о переписывании книг Мэтрики “канцлерам вялікага княства Адамам Нарушэвічам”, о перевозке Метрики после раздела
Речи Посполитой в Москву и т.п.) могут поставить под сомнение авторство Пичеты.
Среди документов Совнаркома нам не удалось обнаружить свидетельств обсуждения проекта постановления в правительстве республики;
очевидно его и не было по причине того, что вопросы, ставившиеся в нем,
не относились, на наш взгляд, к компетенции белорусского правительства.
Отсутствуют в протоколах какого-либо из двух очередных заседаний
Совнаркома (3 ноября и 10 ноября 1926 г.) сведения и о выступлении
В. И. Пичеты, о чем упоминает И. А. Адамович в тексте приводимого
выше письма.
Несмотря на нерешенность вопроса, поднимаемого в проектах публикуемых документах, они, тем не менее, представляют определенный
интерес научного и организационного характера, особенно с учетом активизации в последнее время в Беларуси, Литве, Украине изучения и издания
документов Метрики Великого княжества Литовского.
В качестве основного текста записки и проекта постановления нами
выбраны первые (по месторасположению в деле) экземпляры, имеющие
незначительные правки стилистического характера, сделанные красными
и синими чернилами. Учитывая их непринципиальный характер, они не
обозначены в текстуальных примечаниях. При публикации сохранена орфография документов.
1

Первая всебелорусская конференция архивных работников. 12–15 мая 1924 г.
Док. и материалы. – Мн., 1999. – С. 34.
2
Даўгяла З. Літоўская мэтрыка і яе каштоўнасьць для вывучэньня мінуўшчыны Беларусі. – Рыга, 1933. – С. 3–5.
3
См.: Дубоніс Артурас. Літоўская мэрыка: даследаванні і публікацыі ў Літве //
Кантакты і дыялогі. – 2001. – № 9–10 (68–69). – С. 7–8.
4
Первая всебелорусская конференция. – С. 35.
5
Дубоніс Артурас. Указ. соч. – С. 8–9.
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Национальный архив Республики Беларусь, ф. 7, оп. 1, д. 393, л. 6. Письмо
опубликовано: Знешняя палітыка Беларусі: Зборнік дакументаў і матэрыялаў: Т. 2:
(1923–1927 гг.). – Мн., 1999. – С. 257
7
Цит. по кн.: Шумейко М. Ф. Собрать рассеянное: О реституции белорусских
архивов в прошлом и настоящем. – Мн., 1997. – С. 86.
8
Працы Першага зьезду дасьледчыкаў беларускае архэолёгіі і архэографіі 17–
18 студзеня 1926 году. – Мн., 1926. – С. 5.
9
Национальный архив Республики Беларусь, ф. 42, оп. 1, д. 365, л. 412–413,
414–416, 419–421.
10
Там же, ф. 42, оп. 1, д. 365, л. 411.
11
Там же, ф. 93, оп. 4, д. 299, л. 89–91.

№1
ЗАПИСКА
НАРКОМПРОСА БЕЛАРУСИ
В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВНАРКОМА *
РЕСПУБЛИКИ “АБ ЛІТОЎСКАЙ МЭТРЫЦЫ”
16 сакавіка [1927 г.]

Літоўская мэтрыка зьяўляецца архівам былое Літоўска-Беларускае
дзяржавы і мае ў сябе копіі дакумэнтаў, выдадзеных дзяржаўнай канцэлярыяй ў ХV–ХVIII вякох. У Мэтрыцы знаходзяцца справы пасольскія,
публічныя, скарбовыя, судовыя і розныя запісы дзяржаўнага, грамадзкага
і прыватнага характару. Дыплёматычныя зносіны з суседзямі, пастановы
вялікіх вальных соймаў, справы рады Вялікага княства Літоўска-Беларускага ураду ХV–ХVIII в., судовыя пастановы, адміністрацыйныя
распараджэньні, прызначэньні на пасады, справы літоўска-беларускіх гарадоў і, урэшце, грамадзкія і прыватныя справы знайшлі месца ў Літоўскай мэтрыцы. Значэньне Літоўскай мэтрыкі разумеў у свой час урад
Літоўска-Беларускага княства і дзеля гэтага захоўваў яе ў спэцыяльных
памяшканьнях.
Літоўская мэтрыка з самага пачатку свайго існаваньня захоўвалася
у г.Вільні і толькі у 80 г. ХVIII веку была перавезена у Варшаву, дзе для яе
захаваньня было пабудавана спэцыяльнае памяшканьне. Перавоз Мэтрыкі
у Варшаву быў зьвязан з анэксіяй Расіяй зямель Літоўска-Беларускага княства.
Разам з перавозам Мэтрыкі у Варшаву былі зроблены захады да аднаўленьня пачаўшых псавацца ад часу кніг. Канцлер вялікага княства Адам
Нарушэвіч пачаў гэтую работу і яна былы закончана на працягу 20 год.
Пасьля перапісаньня з захаваньнем знакаў, почаркаў і характару правапісу
больш раньняга часу, Літоўская мэтрыка была пераплецена у паасобныя
кнігі, неаднолькавыя па разьмеру, прыблізна на 700–800 старонках у сярэднім кожная кніга. Усяго вышла 550 кніг.
*

В верхнем левом углу первой страницы сделана помета красными чернилами: 23 экз.
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Пасьля падзелу “Рэчы Паспалітай” уся Літоўска-Беларуская дзяржава увайшла у склад Расіі і Літоўская мэтрыка была пераведзена у Маскву, дзе зьмешчана у Архіве юстыцыі на “Девичьем Поле”, у якім яна
захоўваецца і па сучасны момант.
Да вывучэньня Літоўскай мэтрыкі руская гістарыяграфія прыступіла
толькі у 90 г. ХIХ веку. Як вынік гэтага вывучэньня зьявіліся працы Любаўскага, Доўнар-Запольскага, Лапы, Пічэты і іншых. Разам з гэтым была
пачата праца па апублікаваньні дакументаў Літоўскай мэтрыкі. Былая
Пецярбурская археаграфічная камісія у сваім выданьні дакументаў пад
назовам “Русская историческая библиотека” пачала выдаваць Літоўскую
мэтрыку і зьмясьціла у тамох ХХ, ХХІІ, ХХХ і ХХХІІІ некалькі кніг Літоўскай мэтрыкі.Імпэрыялістычная вайна прыпыніла пачатую працу па
друкаваньні Літоўскай мэтрыкі і публікаваньне дакумэнтаў не адноўлена
і да сучаснага моманту.
Пасьля імпэрыялістычнай і грамадзянскай вайны тэрыторыя былое
Літоўска-Беларускае дзяржавы была падзелена паміж трыма дзяржавамі:
СССР, Польшчай і Літвой. Самая значная частка тэрыторыі былога Літоўска-Беларускага княства увайшла у склад БССР і значная частка
у склад Польшчы. Паводле адміністрацыйнага падзелу, які існаваў у Літоўска-Беларускім княстве з 1566 г. па канец ХVIII в., у склад СССР увайшлі наступныя былыя ваяводзтвы: Менскае, Полацкае, Віцебскае
і Мсьціслаўскае; у склад Польшчы – ваяводзтвы: Брэскае, Навагрудзкае
і частка Вііленскага і Троцкага і у склад Літвы – ваяводзтвы: Жамондзкае
і частка Троцкага.
Як Польшча, гэтак і Літва, у склад якіх увайшлі часткі тэрыторыі
б. Літоўска-Беларускага княства, пратандуюць на Літоўскую мэтрыку. Гэта праявілася пры заключэньні Рыскага і Маскоўскага мірных умоў, дзе і
Польшча і Літва заявілі права на розныя архівы, у тым ліку і на архіў
Літоускай мэтрыкі. Атрымаўшы адмаўленьне, гэтыя дзяржавы, аднак,
не пакінулі сваіх дамаганьняў і польскія гісторыкі на зьезьдзе у Познані
у сьнежні м[еся]цы 1925 г. пастанавілі аб звароце Літоўскай мэтрыкі у Польшчу. Літоўскі урад таксама у лістападзе 1926 г. прад’явіў такое ж патрабаваньне. Прадстаўнік Літоўскага ураду сваё патрабаваньне выказаў у
наступнай форме: “Літоўская мэтрыка як урадавы архіў Вялікага княства
Літоўскага , які мае велізарнае значэньне для літоўскага народу, бо зьяўляецца адзіночнай крыніцай для вывучэньня яго гістарычнага лёсу у ХV–
ХVIII вякох, павінен быць цалкам зьвернут ураду Літоўскай Рэспублікі”.
Калі Літоўская Рэспубліка ня мае сур’езных фармальных і фактычных
падстаў да звароту ёй Літоўскай мэтрыкі, дык зусім у іншым выглядзе
знаходзяцца дачыненьні з Польшчай. Згодна Рыскае умовы Польшча мае
фармальныя падставы на атрыманьне архіву Літоўскай мэтрыкі. У адным
з параграфаў Рыскае умовы Польшча забясьпечыла сабе атрыманьне
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усіх архіваў, якія былі вывезены з Варшавы. З тэй прычыны, што Літоўская
мэтрыка некаторы час захоўвалася у Варшаве і была вывезена Расіяй з
Варшавы у канцы ХVIII в., дык фармальна яна мае падставы на атрыманьне Літоўскай мэтрыкі.
Як ужо адзначана вышэй, Літоўская мэтрыка зьяўляецца важнейшай
крыніцай для вывучэньня гісторыі Беларусі, яе эканомікі, культуры і мовы
у ХV–ХVIII вякох і з гэтае прычыны ня можа быць перададзена якой бы
то ні было дзяржаве. Калі з-за нявыдачы Мэтрыкі мог бы ўзьнікнуць канфлікт, дык яго магчыма вырашыць шляхам кампрамісу. Такім кампрамісам
зьяўляецца арганізацыя на тэрыторыі Саюзу Інстытуту па захаваньні і
вывучэньні Літоўскае мэтрыкі.
Кіраваньне і утрыманьне гэтага інстытуту павінна быць узложана на
урад Саюзу і урады зацікаўленых замежных дзяржаў на аснове асобнае
згоды па гэтым пытаньні. Інстытут павінен выдаць Літоўскую мэтрыку ў
скарочаным відзе прыблізна у 100 тамох, прычым дзяржаўныя дакумэнты,
а таксама матар’ялы эканамічнага і сацыяльна-культурнага характару
павінны быць выдадзены поўнасьцю, а з матар’ялаў прыватнага характару – кароткі зьмест.
Па прыблізным падлікам паказаныя 100 тамоў могуць быць выдадзены на працягу 20 год (па 5 тамоў у год), што будзе каштаваць каля
500.000 руб. Патрэбныя грошы павінны даць СССР і зацікаўленыя замежныя дзяржавы.
Народны камісар асьветы
Загадчык агульнага аддзелу
Национальный архив Республики Беларусь, ф. 42, оп. 1, д. 365, л. 412–413.
Незавер. маш. копия

№2
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК БССР
“АБ ЛІТОЎСКАЙ МЭТРЫЦЫ”
[Не ранее 16 марта 1927 г.]
*

Слухалі: Пытаньне аб “Літоўскай мэтрыцы у сувязі з дамаганьнем
замежных дзяржаў на атрыманьне яе ад СССР.
Пастанавілі: 1. Лічыць, што “Літоўская мэтрыка” як архіў, які адносіцца да значнай часткі тэрыторыі СССР – ахапляе поўнасьцю БССР, у
значнай частцы УССР і часткова РСФСР, зьяўляецца выключнай крыніцай
для вывучэньня гістарычнага, палітычнага, культурнага і гаспадарчага
жыцьця паказаных вышэй тэрыторый у ХV–ХVIII вякох і з гэтае прычыны
ня можа быць перададзена якой бы то ні было замежнай дзяржаве.
2. У выпадку неабходнасьці, каб пазбавіцца
канфліктаў з замежнымі
**
дзяржавамі на грунце іх дамаганьняў аб выдачы “Літоўскай мэтрыкі”,
*

В тексте дапамаганьнем.
В тексте дапамаганьняў.

**
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лічыць магчымым утварэньне кампраміснае згоды на наступных прынцыпах:
а) арганізаваць на тэрыторыі Саюзу ССР Інстытут па захаваньні і вывучэньні “Літоўскай мэтрыкі”;
б) кіраваньне і утрыманьне інстытуту ускласьці на Урад СССР і урады
замежных дзяржаў на аснове асобнае умовы па гэтым пытаньні;
в) ускласьці на інстытут абавязкі па выданьні “Літоўскай мэтрыкі”
за кошт дагаварных бакоў.
Старшыня СНК БССР
Кіраўнік спраў СНК
Национальный архив Республики Беларусь, ф. 42, оп. 1, д. 365, л. 417.
Незавер. маш. копия.

Михальченко Сергей

ИЗИСТОРИИ
КИЕВСКОГОКОММЕРЧЕСКОГОИНСТИТУТА
В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся
воспоминания Давида Марковича Куманова – выпускника Киевского коммерческого института, участника многих ярких событий истории XX в.
Воспоминания относятся к началу 1960-х годов и посвящены, в основном,
началу века. Текст представляет собой машинопись общим объемом 238
страниц. Для публикации предлагается одна глава из воспоминаний, посвященная Киевскому коммерческому институту.
В 1906 г. профессор университета
св. Владимира Митрофан Викто1
рович Довнар-Запольский открыл частные коммерческие курсы, преобразованные в 1907 г. в институт (окончательно права вуза были получены
им в 1912 г.). Довнар-Запольский десять лет был руководителем института, который стал воплощением на практике его плана перестройки высшего
экономического образования. Сутью плана было соединение фундаментальности экономического образования с практической направленностью
обучения. Для реализации этого принципа учебная программа института,
имевшего два отделения (экономическое и коммерческое), включала не
только специальные предметы, но и курсы истории России, права, народного хозяйства, иностранных языков, в том числе, восточных. Для работы
в институте были привлечены талантливые преподаватели будущий украинский академик К. Г. Воблый, проф. Е. Д. Сташевский и др. Сам Довнар-Запольский читал курс истории русского народного хозяйства. (Он
был одним из первых ученых в России, разработавших такой курс). Ученый
оставался во главе ККИ до Февральской революции. В Советское время
на базе Киевского коммерческого института возник Киевский институт
народного хозяйства (ныне – Киевский национальный экономический
университет).
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О нем см. подробнее: Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович. М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – М.; Брянск,
1997; Киштымов А. Л. М. В. Довнар-Запольский – организатор и руководитель
Киевского коммерческого института // Даследчык гісторыи трох народа?:
М. В. Довнар-Запольский. – Гомель; Рэчыца, 2000. – С. 71–89.

№1
КУМАНОВ Д. М.
“ЗАПИСКИ ГАЗЕТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА”.
4.1 СОБЫТИЯ ГЧ. 4 “КИЕВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ”
Осенью 1907 г. в Киеве открылось новое высшее учебное заведение –
Киевский Коммерческий институт.
Официальным учредителем было общество распространения высшего
коммерческого образования, а фактическим организатором был профессор
Киевского университета Митрофан Викторович Довнар-Запольский. Он
и возглавил институт в качестве директора.
Это был ловкий, энергичный, хотя и пожилой уже человек, который
отлично учел создавшуюся тогда не только в Киеве, но и по всей России
после первой русской революции обстановку: громадное влечение молодежи к высшему образованию.
Особенно притягательным было высшее экономическое образование,
поскольку молодежь очень живо интересовалась гуманитарными науками,
а высшей школы с разносторонней программой общественных наук фактически еще не было.
Философия, право, история, экономика были рассредоточены по разным высшим школам. Ознакомить студентов в одном и том же учебном
заведении со всеми основными экономическими, юридическими и политическими науками – такова по существу была задача новой высшей школы.
Чтобы не спугнуть руководящие административные круги, пуще всего
боявшиеся слова “экономический”, Довнар придумал скромное “легальное” наименование “коммерческий”. И все это было завуалировано указанием на то, что институт имеет целью готовить кадры для банков, контор
крупных промышленных предприятий и акционерных обществ.
Новый директор лично принимал прошения от хлынувших со всех
сторон молодых людей обоего пола, вел с каждым разговоры, расспрашивал каждого, интересовался его биографией. В те времена студенты никаких анкет при поступлении не заполняли, но Довнар у каждого получал их
в устном виде.
Он обладал хорошей памятью, и встречая кого-либо из своих питомцев
в коридорах института, окликал их по фамилиям, останавливал, задавал
вопросы, интересовался “мелочами быта”.
Тем самым М. В. Довнар-Запольский с первых же месяцев создал
себе большую популярность среди молодежи... Но это, впрочем, не долго
длилось!
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Директор стал часто посещать и экзамены. Здесь, по существу, раскрылось его подлинное политическое лицо. Перед нами очутился не ультралевый профессор, как у нас думали на первых порах, а самый умеренный
либерал. Умеренный из умеренных!
Мне лично в этом не трудно было убедиться, как только я впервые
столкнулся с ним весною 1908 г. на экзамене по энциклопедии права. 2
Этот предмет мы проходили по бездарному учебнику Ренненкампфа .
Присутствовавший на экзамене, как ассистент, Довнар, спросил меня:
– А какой у нас теперь в России строй?
Вопрос был явно провокационный: кто же мог бы ответить членораздельно на этот вопрос, когда с одной стороны нас всех уверяли, что у нас
конституция, а с другой стороны кругом царил самый неподдельный произвол и беззаконие, когда мы своими глазами видели и убеждались, что нет
теперь
в России никаких законов! Есть только административный произ3
вол: Все же я не смутился и ответил: Самодержавно-конституционный.
– Такого термина энциклопедия права не знает.
– Да, не знает... Но по существу наш образ правления иначе назвать
нельзя. У нас, как будто строй конституционный, поскольку формально
мы имеем т. н. народное представительство, но в то же время у нас сохраняется и самодержавие...
– Откуда это видно? Снова провокационный вопрос! С трудом подыскал “научное основание”:
– Из царского титула: царь по-прежнему именуется самодержцем
всероссийским!
– Неправильно понимаете! Титул царя остался прежним – это верно,
но в то же время в законе сказано, что ни один закон не может получить
силы, пока не будет
рассмотрен в Государственной Думе и в Государст4
венном Совете! Значит у нас конституционная монархия.
Интересно, что через несколько дней после экзамена, я встретил проф.
С. О. Эйхельмана и рассказал ему об этом.
Он рассмеялся.
– В свое время, когда вырабатывался наш основной закон, граф Вит5
те , который меня давно знает, вызывал меня в комиссию. Председательствовал лично Николай II. Меня это тоже смутило! Как так? Конституция и тут же титул самодержца? Граф Витте который был фактически
автором проекта, “успокоил” меня: титул, мол, имеет историческое значение, а не юридическое... Так что, Довнар, по-видимому, придерживается
точки зрения графа Витте.
2

Ренненкампф Николай Карлович (1832–1899) – юрист, профессор университета св. Владимира, автор “Очерков юридической энциклопедии” и других
учебников.
3
Рукописный текст, вычеркнуто.
4
По ст. 44 Основных государственных законов Российской империи 1906 г.
5
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – Председатель Совета Министров Российской империи в 1905–1906 гг.
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Для чтения лекций в основном были привлечены профессора киевского
университета и кое-кто из провинциальных профессоров, лишившихся кафедры из-за своего излишнего либерализма.
Среди студентов нового высшего учебного заведения – профессора
это отлично знали – было и немало “инакомыслящих” и поэтому старались
марксизм всемерно опорочить.
На это особенным мастером был бывший одесский профессор Ко6
синский . Он рьяно “доказывал” устойчивость мелкого крестьянского хозяйства. Россия только на нем и держится Богатство страны – хлеб, промышленное сырье, что является основой нашего благополучия Экспорт
хлеба и сырья дают нам возможность приобретать за границей машины
и предметы широкого потребления. Почему богата Франция? Потому что
там широко развито мелкое крестьянское хозяйство!
Косинский не возражал против ликвидации помещичьих имений (за это
его и уволили из одесского университета), но при непременном условии,
чтобы помещичьи земли были переданы мелким крестьянским собственникам. Тогда все будет замечательно... А индустриализация нам совершенно не нужна, обойдемся без нее! Марксизм он, понятно, отрицал, считая эти
идеи “наносным явлением”, и идеи Маркса без конца “разносил”. При выходе из аудитории – на лекции задавать вопросы не полагалось – его всегда
останавливали и здесь возгорались самые острые прения...
7
Государственное право читал профессор Егиазаров . О его ученых
трудах мы ничего не знали. Да их у него и не было! Его лекции были
просто пересказом учебников других профессоров и к ним Егиазаров своего ничего не прибавлял.
Он страдал астмой и это особенно сказывалось на экзаменах по его
предмету. Ему чудилось, что стоящий перед ним студент захватывает
своими легкими воздух и профессору нечем дышать.
Он прямо говорил: – Отойди! Не дыши!
Поэтому тот студент, который вытянув билет, отходил от профессора
на добрых десять шагов, имел все шансы получить четверку или пятерку
только за то, что “не дышал”. Егиазаров придавал исключительное значение царскому титулу. Перечень званий царя, по его словам, был перечнем выдающихся территориальных завоеваний царской власти (царь
Польский, великий князь Финляндский и т. д.) и знать его было всенеобходимо.
Студенты это отлично усвоили и поэтому обеспечивали себе сдачу
экзамена зубрежкой титула.
6

Косинский Владимир Андреевич (р. 1866) – доктор политической экономии
за сочинение “К аграрному вопросу. Вып. 1: Крестьянское и помещичье хозяйство”.
Профессор Киевского политехнического института.
7
Егиазаров Соломон Адамович (р. 1852) – доктор государственного права,
профессор университета св. Владимира. Автор многочисленных трудов по истории
государственных учреждений и этнографии Закавказья.
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Бывало, студент отвечает плохо. Профессор тогда говорил своим восточным акцентом:
– Нычэго нэ понымаешь!... Ну, скажи титул! Тот отчеканивал, и экзамен был сдан.
8
Очень крупную роль играл в институте профессор Катков , читавший
лекции по торговому праву. Это был наиболее важный предмет, сюда входило, кроме собственно торгового права, еще конкурсное право, вексельное
и морское. Катков любил задавать самые заковыристые вопросы. Например спрашивал:
Может ли быть жена председателем конкурсного управления по делам
своего несостоятельного мужа?
Надо было ответить утвердительно, но многие колебались: а вдруг на
этот счет имеются особые указания: уж очень хитро щурился профессор...
Любил также огорошить студента по существу несуразным вопросом: – Пароход идет из Одессы в Курск. Какое это будет плавание: дальнее
или каботажное?
Зная, что плавание между двумя русскими портами – это каботажное
плавание, иной студент, совершенно не вникая в существо вопроса, решительно отвечал: – Каботажное!
Катков торжествовал: – Как же может пароход плыть из Одессы в
Курск. Это вы даже не задумались серьезно9 над вопросом?
Ректор университета профессор Цитович читал лекции по административному праву. Читал вяло, нудно, скучно. Он тоже любил “огорошить”
студента.
Однажды Цитович спросил у одного студента – прибалтийца, не особенно хорошо владевшего русским языком: – Могу ли я быть содержателем публичного дома?
По царским законам содержать публичный дом могла только женщина.
Студент предмет хорошо знал, но ответил не особенно складно:
– Вы – нет, но ваша жена – да! К счастью, Цитович был старый
холостяк и ограничился тем, что рассмеялся.
Сам Довнар-Запольский читал лекции по истории. Не в пример другим
профессорам, нередко едва насчитывавших десять – двенадцать
слушателей (посещение лекций было необязательно) – директор института
часто собирал полную аудиторию.
Он, действительно, умел привлекать студентов. Особенно ему удавались лекции по крепостному праву. Здесь он иллюстрировал крепостной
быт и крепостные нравы очень яркими фактами и его слушали с неослабевающим интересом. Однако, чем ближе он продвигался к режиму
Николая Кровавого, тем больше лекции становились скучными и ряды
слушателей редели.
8

Катков Михаил Мефодьевич (р. 1861) – доктор римского права, профессор
университета св. Владимира.
9
Цитович Петр Павлович – профессор университета св. Владимира с 1884 г.
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Когда я подавал ему прошение о зачислении меня в студенты, он,
узнав, что я журналист, сказал мне:
– “Русское слово”? Это же сытинское издание. Мой коллега, мос10
ковский профессор Озеров
, настоятельно рекомендует мне издавать свои
11
труды через Сытина ... Как вы думаете?
– Если Сытин что-либо издает, то можете быть уверены, издаст
превосходно. Действительно, кое-какие книги Довнара Сытин издал, и одна
12
из них (“Из истории общественных движений в России”) – была издана
очень хорошо и быстро распродана.
Наблюдая за развитием учебных занятий в институте, Довнар ясно
видел, что старая профессура успехом не пользуется и что институт надо
непременно оживить новыми силами. Он пригласил для чтения лекций
несколько новых молодых профессоров, приват-доцентов.
13
Одним из них был Константин Григорьевич Воблый . Он читал статистику. На первый взгляд, эта наука, изобилующая массой цифровых данных, как будто скучная. Однако, Воблый поставил свой предмет так, что
студенты валом валили на его лекции.
К. Г. Воблый приехал в Киев из Варшавы, где занимал крупный пост
в статистическом комитете Царства Польского. У него был огромный
практический опыт, которым он широко делился с слушателями. Константин Григорьевич замечательно освещал все цифровые данные, обосновывал их ясно и просто по существу, придавая им таким образом плоть
и кровь, и статистика стала у нас быстро излюбленным предметом.
Очень часто в лекциях профессора Воблого проскальзывали марксистские нотки, которые, по указанным условиям, ему приходилось в своих трудах опускать, но мы, студенты, видели в нем нового передового человека.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что прекрасные способности
и глубокие познания К. Г. Воблого особенно ярко проявились после Великой
Октябрьской социалистической революции, Константин Григорьевич был
избран в действительные члены Украинской Академии Наук и занял в ней
очень видное положение.
10

Озеров Иван Христофорович – профессор Московского и Петербургского
университетов, автор трудов по экономике России и Западной Европы.
11
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934) – знаменитый русский издатель. Издал
несколько сочинений Довнар-Запольского, в том числе и монографию “Тайное
общество декабристов” (М., 1906) (См.: Мiтрафан Вiктаравич Доўнар-Запольский:
Біябліяграфічны паказальник. – Мінск, 2001).
12
Книга Довнар-Запольского “Из истории общественных течений в России”
(а не “движений”) была издана в Киеве в 1905 г. в издании Сапунова и в 1910 г. в издании Самошенко.
13
Воблый Константин Григорьевич (1876–1947) – доктор политической экономии (1911). С 1907 г. – в Киевском коммерческом институте, с 1910 г. – декан
экономического отделения. Одновременно с 1909 г. – профессор университета
Св. Владимира. Автор трудов по экономике и статистике Царства Польского и Германии. С 1919 г.– академик ВУАН.
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Довнар-Запольский решил блеснуть и еще одним интересным шагом:
когда Воблый должен был уехать за границу в продолжительную научную
командировку, он пригласил временно на его место профессора бельгийского университета Каржельскую.
Женщина-профессор в условиях первого десятилетия XX в. в России –
была почти неслыханным явлением!
Пробная лекция Каржельской собрала не только полную аудиторию
студентов, но явились и многие профессора во главе, конечно, с Довнаром.
Лекция профессора Каржельской имела бурный успех, и ее провожали
долго несмолкаемыми аплодисментами. Однако, очень скоро из министерства торговли и промышленности прибыло извещение, воспрещавшее
дальнейшее чтение ею лекций.
Директор института стал привлекать к чтению лекций и людей с большим практическим стажем, никогда до сих пор не выступавших на учебнонаучной работе. Это тоже было ново.
14
Одним из таких лекторов был Клавдий Семенович Немешаев , инженер, занимавший в Киеве должность начальника Юго-Западных железных дорог. Это была единственная в России железная дорога, имевшая
не только огромное стратегическое значение, но и приносившая, не в пример
другим казенным железным дорогам, громадные денежные доходы в царский бюджет.
К. С. Немешаев был одно время министром путей сообщения, но поставил условием, что если уйдет с этого поста, его вернут обратно в Киев
на прежнюю должность.
В Москве он пробыл недолго, сразу раскусил, с кем имеет дело и
поэтому снова занялся практической работой, решительно не желая заниматься политикой.
Он очень хотел учредить в составе Киевского коммерческого института железнодорожный факультет для подготовки кадров экономистов
для управленческого аппарата железной дороги.
А пока что ему удалось организовать в институте цикл лекций по
отдельным вопросам железнодорожной политики. Лекции читались факультативно: хочешь, слушай, не хочешь не надо.
Информацию о всех “новинках” в учебе мне всегда давал лично директор, профессор М. В. Довнар-Запольский. Мы с ним условились (он
был в этом заинтересован не меньше моего), что раза два в месяц я буду
у него бывать, и прием будет осуществляться вне очереди. В экстренных
случаях он будет меня вызывать через своего курьера Савелия – любимца
наших студентов.
Савелий в свободное время даже иногда заходил в аудитории послушать лекции (ему ли дозволялось). Парень был молодой, очень смышленый
и хорошо грамотный. Мы ему, шутя, иногда даже говорили:
14

Немешаев Клавдий Семенович (р. 1849) – российский государственный
деятель. В 1905–1906 гг. – Министр путей сообщения, с 1912 г. – член Государственного Совета.
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– Подучитесь, Савелий, кончайте институт и начните нам читать
лекции!
При нормальных условиях он вышел бы в люди, но то было иное время,
не нынешнее!
Нередко Довнар меня “экстренно” приглашал по пустякам, и я уже
заранее предугадывал,
что будет “театральная” просьба: едет в Киев
15
“босоножка” Дункан или Московский Художественный театр – Довнару
нужны билеты, достать не может, а уж московский корреспондент всегда
достанет!
Он принимал меня обычно в своем директорском кабинете, но однажды передал мне через Савелия записку с приглашением заглянуть к нему
на дом, на Подвальную, “по очень важному делу”.
Директор занимал большую квартиру, где у него был лично для себя
огромный зал-кабинет, весь уставленный массой книг.
Когда я вошел, застал в кабинете какого-то незнакомого человека. Это
был рослый, плечистый и бородатый мужчина, с выразительными темными глазами и в форме железнодорожника. Оказывается, это – К. С. Немешаев, которого я никогда не видел, так как лекции его не посещал.
Интервьюировать его мне также не приходилось, хотя телеграфировал
о нем и возглавляемой им железной дороге довольно часто. Объясняется
это тем, что я познакомился с одним молодым человеком, который работал
на небольшой должности в управлении Юго-Западных железных дорог,
но был замечательно осведомлен о все делах на дороге и давал мне исключительно ценный материал.
Через руки этого молодого человека (он был большевиком) ежедневно
проходили важные донесения и доклады и что только было важно, он записывал и передавал в тот же день мне, а до Немешаева такой материал
доходил много позже, часто даже дней через пять-шесть.
В этом и была вся суть информационной работы: доставлять в редакцию сведения о пожаре “за час до пожара”, что для “Русского Слова”
было необычайно важно и именно это редакция более всего ценила.
Телеграммы из Киева вырезывались в МПС, и вырезки тотчас же
16
клали на стол министра Рухлова – заядлого черносотенца, всеми силами
души ненавидевшего Немешаева. Рухлов стал без конца запрашивать
Немешаева, требовал давать ему объяснения. Клавдий Семенович однажды разговорился с Довнар-Запольским и стал ему жаловаться , что
“Русское Слово”... “не дает ему покоя”.
Довнар ему сразу же сказал:
– Извольте! “Русское Слово”? Телеграммы из Киева? Да ведь корреспондент этой газеты – наш студент! Я вас с ним познакомлю! Для
15

Дункан Айседора (1877–1927) – танцовщица, реформатор танца (первой начала танцевать без обуви).
16
Рухлов Сергей Васильевич (1853–1939) – министр путей сообщения в 1909–
1915 гг.
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этой встречи, оказывается, Довнар меня и пригласил к себе... На столе
была далеко не деловая обстановка: был выставлен чудесный, разрезанный
на части торт с кремом от “Маркиза” (самая лучшая в Киеве кондитерская) и большая коробка шоколадных конфет Внесли три стакана чаю
в массивных серебряных подстаканниках. Хитрец-директор завел
разговор о погоде, о театре, но затем довольно быстро перешел к делу –
я, конечно, сразу понял...
Немешаев спросил меня, чувствуя, что я к нему благожелательно
настроен: – Нельзя ли устроить так, чтобы перед отправкой телеграмм в
редакцию вы мне их показывали?
Опасаясь, что у меня будет еще одна цензура (их у меня и без того
было достаточно!) ответил, что совершенно невозможно, хотя бы по чисто
техническим причинам: я часто получаю материал в 10–12 часов вечера,
а иногда посылаю телеграммы и после полуночи.
Но: могу сделать так, что копии буду посылать почтой лично К. С. Немешаеву на квартиру. Смогу также каждый раз указывать, из каких именно
документов почерпнут данный материал, чтобы начальник дороги мог
сейчас же дать ответ министру.
Это Немешаева вполне устраивало:
– Вы меня избавите от самого для меня тяжелого труда: у нас в канцелярии засело много “рухловцев”, и они мне чинят массу препятствий,
много скрывают, вводят в заблуждение и вообще стараются мне где только можно подставить “ножку”!
Связь с Немешаевым была тот час же налажена, и Рухлов спустя
два-три месяца, увидев, что Немешаев в курсе всех дел, бросил привычку
заваливать его телеграфными запросами.
... Популярность Довнара стала все больше снижаться: студенты раскусили, что этот “левый профессор” на самом деле самый пошлый реакционер и всем его “левым” словечкам – грош цена! Он стал без конца
приглашать к себе в кабинет передовых студентов и запугивать:
– Институт вот-вот закроют! Меня уже предупредили: если в шевченковские дни будет в институте демонстрация – закроют неминуемо!
– Не допускайте в первомайские дни в институте никаких революционных выступлений! Так и знайте: институт закроют!
– Киевская администрация имеет сведения, что в институте ведется
агитация за забастовку в день 9 января. Будьте благоразумны, не допускайте этого! У меня неоднократно спрашивал:
– Ну что у нас в институте? Неизменно ему отвечал:
– В институте бываю редко – разве что к вам захожу... Где же у меня время, когда я загружен газетной работой по горло? Или:
17
– Вот арестован студент Беленький! Не знаете, за что?
– Не имею представления!
17

Беленький Борис Самойлович (1888–1939) – советский государственный деятель, торгпред в Италии, заместитель Председателя СНК Чувашской АССР.
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Борис Самойлович Беленький – впоследствии наш торгпред в Италии –
был моим другом и вести разговор о нем с Довнаром я не считал нужным.
... Управляющим делами института был отставной чиновник-кутила,
мот, забулдыга Горбунов. Он был без одной ноги, уверял, что потерял
ногу на японской войне, но люди, знавшие его, говорили, что Горбунов в
пьяном виде попал под трамвай... В порядке подхалимажа он рекомендовал оканчивающим студентам – сняться и преподнести группу Довнару.
Студенты, действительно, снялись, но не с Довнаром, как это рекомендовал Горбунов, а... с Савелием <...>
В 1911 г. коммерческий институт начал функционировать в полном
составе. В институте уже сформировались оба отделения (экономическое
и коммерческое) и работали уже все 4 курса на каждом отделении.
Профессор К. Г. Воблый ознакомил меня с численным составом студентов. Всего студентов было 2641, в том числе женщин 400. На экономическом отделении обучалось 1933, в том числе женщин 280, на коммерческом 708, из которых женщин 120. Кроме того, в институте было
вольнослушателей 101, в том числе 11 женщин. По образовательному
цензу: окончивших коммерческие училища – 840, гимназии – 672, духовные
семинарии – 482, реальные училища – 450.
Сословный состав: из дворян – 131, из купцов – 657, из мещан – 1118,
крестьян – 131, прочие сословия – 198.
– Эти цифры, – прокомментировал мне профессор Воблый, – довольно характерны; дворяне нами мало интересуются, преобладают купцы
и мещане, но самое любопытное то, что у нас довольно большой наплыв
семинаристов! Окончив духовную семинарию, молодые люди предпочитают от попов отгородиться.
– Царское правительство не отпускало на содержание института ни
одной копейки из бюджета.
– Извольте вариться в собственном соку! – закончил свой обзор Константин Григорьевич.
Киевский коммерческий институт со своей довольно безалаберной
программой не мог оправдать свое назначение в условиях нашего советского времени. После Великой Октябрьской социалистической революции
он еще несколько лет функционировал, а затем был упразднен. Вместо
него в Киеве возникли другие высшие учебные заведения с ясной и конкретной программой и определенными целями. Излишним оказался и профессор Довнар-Запольский...
Из недр ККИ, наряду с отдельными студентами, проявившими себя
очень активными хозяйственниками и администраторами на советской
работе, вышло и несколько крупных деятелей советского искусства и литературы.
В студенческие годы, в мое время, большой популярностью пользовался у нас студент Вовси (потом он перешел на работу в Петербург),
блестяще читавший Чехова и Шолом-Алейхема. Он был прекрасным товарищем, скромным и отзывчивым.
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В советское время он выдвинулся, как замечательный артист и ре18
жиссер. Сценическое имя его всем известно: Михоэлс .
Другой наш студент луганчанин, был артистом-любителем, участвовал в Луганске в любительских спектаклях, проявляя при этом блестящие
19
организаторские способности. Это Яков Леонтьевич Леонтьев , один из
руководителей Большого театра, до и после Великой Отечественной войны.
Оба – и Вовси, и Леонтьев – почти одновременно закончили свой жизненный путь... В более позднее время – в институте учился известный
20
советский поэт Александр Ильич Безыменский , уроженец города Житомира, член партии с 1916 года.
Відділ рукописів Російської державної бібліотеки, ф. 218 (Собрание отдела
рукописей), спр. 1, арк. 33–44.

Преловська Ірина

“БОРОТЬБА ЗА СОФІЮ КИЇВСЬКУ...”
Ліквідація Української Автокефальної Православної Церкви впродовж
1930–1934 рр. стала приводом до виникнення своєрідного “табу” на дослідження цієї складової, нині Державного заповідника, а колись центру
Київської митрополії – Софії Київської у 1919–1934 рр. В радянській період
не могло бути й мови про згадку самої абревіатури “УАПЦ” і таким чином
цей фрагмент історії був вилучений з наукового обігу. Інформація про існування радянських структурних підрозділів – наркомату освіти, музейних
та реставраційних осередків – почасти залишилася у офіційних довідниках,
але досить невиразна, у вигляді загальних повідомлень. Навіть про діяльність заповідника починаючи з 1934 р. поки що майже нічого не опубліковано. Тільки в останні роки з’явилися окремі розвідки з різних аспектів цієї
проблеми.
Публікація спогадів першого директора з 1934 р. Софійського заповідника Івана Михайловича Скуленка, які віднайдено серед документів
1
архіву Національного заповідника “Софія Київська” , є водночас і простою
і дуже складною справою. Незважаючи на хронологічно близькі до нас
події, які відбувалися просто в центрі Києва, віднайти об’єктивні відомості
про дійових осіб, які згадані у спогадах, дуже важко. Інших творів цієї
талановитої і своєрідної людини збереглося дуже мало, так само як і відомостей про його життя. Ця проблема чекає на окреме дослідження.
18

Михоэлс (Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) – актер и режиссер, с 1929 г. –
художественный
руководитель Московского государственного еврейского театра.
19
Леонтьев Яков Леонтьевич (1889–1948) – выпускник (1913 г.) ККИ, после
1917 г. – директор театра в Симферополе, с 1926 г. работал в Москве, в 1933–1934 гг. –
во МХАТе, с 1934 г. – заместитель директора Большого театра.
20
Безыменский Александр Ильич (1898–1973) – советский поэт.
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Незважаючи на те, що Софійський заповідник є широко відомою пам’яткою мистецтва і архітектури, історію про нього іще треба вивчати
і досліджувати. Після репресій 1930-х рр., Другої світової війни, штучно
створеної важкодоступності архівних матеріалів і повної відсутності певних
тем в наукових розробках періоду “розвиненого соціалізму”, на сьогодні
виявилося, що архівних документів цієї доби збереглося мало, так само як
і про “ворогів народу”, якими було проголошено спочатку діячів УАПЦ, а
потім і першого директора заповідника.
З історії Української Автокефальної Православної Церкви, керівний
осередок якої існував на Софійському подвір’ї у 1919–1934 рр. і з нагоди
ліквідації якої так радів перший директор заповідника “Софія Київська” у
своїх спогадах, вже утворився цілий напрямок історіографії, де присутні
джерелознавчі, історичні, релігієзнавчі, лінгвістичні та інші дослідження. І
тому важливо було б прослідкувати процес набуття та існування у Софійському соборі громади УАПЦ.
Завдяки діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства в останні роки з’явилася ціла низка публікацій щодо вивчення архівної справи в Україні 1920–1930 рр., де нарешті
введено до наукового обігу матеріали про науковців та архівістів, які мали
відношення до архівної системи Народного комісаріату освіти і до одного
з своїх перших осередків – Св. Софії Київської, точніше приміщення колиш2
ньої бурси, де розміщувався перший радянський архівний центр .
Варто зазначити, що на одній території, за адресою Володимирська 24,
на подвір’ї Софійського монастиря, одночасно існувало декілька церковних
і світських структур, які напевно мали певні стосунки між собою: Головархів,
музей, Старокиївська парафія УАПЦ, ВПЦР (Всеукраїнська Православна
3
Церковна Рада – керівний орган УАПЦ) , помешкання, де проживали й діячі
УАПЦ тощо. Це має важливе значення, оскільки ці структури ніколи не
пов’язують між собою як такі, що могли мати взаємні стосунки.
Варто зупинитися на історії УАПЦ і тієї Старо-Київської парафії, в якої
1934 р. забирав ключі тов. Скуленко І. М. Осередком цієї парафії у 1919 р.
став собор Св. Софії в м. Києві. Всеукраїнська спілка православних парафій
на чолі з ВПЦР була зареєстрована як організація віруючих громадян зі
своїм статутом і одержала юридичні права, в тому числі орендувати націоналізовані державою церковні споруди. З приводу переходу кафедрального
митрополичого собору Св. Софії до ВПЦР єп. Назарій (Блінов) звернувся
до Раднаркому України з клопотанням передати Софіївський собор, разом
з його майном парафії, яка організувалась по благословенню правлячого
4
єпископа Російської Православної Церкви в Україні .
Назарій (Блінов) зробив спробу узаконити користування Софійським
собором при новій владі церковними установами РПЦ в Україні і керувався
в цій справі постановою Московського патріарха Тихона (Бєлавіна) та
Синоду про діяльність церковно-адміністративного апарату в умовах нової
державної влади від 15 (28) лютого 1918 р. На це влітку 1919 р. він отримав
відповідь за підписом наркома юстиції УРСР, який повідомив, що згідно
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декрету від 22 січня 1919 р. церковне майно “колишніх релігійних установ”
націоналізоване державою і право користування ним надається радянською
владою “тільки зареєстрованим релігійним спілкам віруючих”.
Виходячи з цього Софійський собор було передано в користування не
“тихоновцям”, що традиційно вважали себе власником собору, а Всеукраїнській спілці православних парафій (майбутній УАПЦ), статут якої був
затверджений Київським Губвиконкомом (Постанова № 54 від 10 липня
1919 р). При соборі Св. Софії розмістилась Всеукраїнська Рада, її президія та ревізійна комісія. Дозвіл на це було надано радянською владою в
офіційному листі № 2974 від 23 серпня 1919 р. на ім’я голови ВПЦР Ми5
хайла Мороза .
При соборі Св. Софії влітку 1919 р. відбулися збори парафіян для обрання представників на собор київських парафій. Було ухвалено утворити
ще одну парафію при соборі св. Софії з назвою “Старокиївська”. Першим
до цієї парафії записався відомий український художник-графік Георгій Нарбут, за ним йшли неодмінний секретар УАН академік Агатангел Кримський
та інші відомі діячі. Вперше українську службу в св. Софії українське духівництво в кількості 7 осіб відправило 12 липня 1919 р. на день св. Апостолів
6
Петра і Павла . До ВПЦР від складу Старокиївської парафії увійшли Ми7
8
хайло Мороз, Василь Липківський , Нестор Шараївський , Григорій Вов9
кушевський, Микола Пивоваров та ін.
У 1919 р. в Києві було зареєстровано 3 українських парафії, які одержали в користування наступні храми: Старокиївська (Софіївський собор),
Подільська (Андріївська церква) та Либідська (собор св. Іллі). Перелік
одержаних від радянської влади церков міститься в листі від ВПЦР до
Київського губревкому від 13 червня 1920 р. Діяльність ВПЦР була призупинена в зв’язку з окупацією Києва денікінцями восени 1919 р. До Києва
10
повернувся митрополит Антоній (Храповицький) . З подачі керівництва
Російської церкви в Україні розпочались репресії проти священиків-автокефалістів, які брали активну участь у створенні українських парафій і
відправляли богослужіння українською мовою. Усіх причетних до цього
осіб було заборонено в священнослужінні і позбавлено сану.
У грудні 1919 р. Київ знов захопили загони російської Червоної армії
і ВПЦР відновила роботу, оскільки мала юридичний статус вже наданий
радянською владою. Їй було повернуто отримані раніше храми і на клопотання Михайла Мороза надано Іллінську (на розі вул. Жилянської та Безаківської, Петропавлівську (Поділ) та Троїцьку церкви (Кирилівська лікарня).
Інституалізація УАПЦ відбулася на Першому Всеукраїнському Православному Церковному
Соборі, який відбувся в соборі Св. Софії 14–30
11
жовтня 1921 р. Головні етапи у внутрішньому житті УАПЦ були пов’язані
із змінами Всеукраїнської Православної Церковної Ради (ВПЦР), а особливо
її Президії, яка згідно з “Київськими Канонами” 1921 р. була виконавчоадміністративним органом УАПЦ і розміщувалася на Володимирській 24,
тобто в приміщеннях колишнього Софійського монастиря, зокрема будівлях
колишньої Київської духовної консисторії.
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“Канонами” УАПЦ встановлювалися щорічні збори Ради (Великі
Микільські та Покрівські Збори), які відбувалися на території Софії Київської. Президія ВПЦР мала обиратись щороку, але через те, що Великі
Покрівські Збори не відбувались щороку, то і щорічного переобрання
Президії не відбувалось. УАПЦ не була легалізована в Україні впродовж
5 років і зареєстрована тільки 10 грудня 1926 р., коли було затверджено
“Статут Всеукраїнського Об’єднання релігійних громад У.А.П.Ц., яке
скорочено зветься УАПЦ”.
ІІ Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ також відбувся в 12храмі Святої Софії Київської і тривав 2 тиждні – з 17 по 30 жовтня
1927 р. Після ІІ ВПЦС 1927 р. УАПЦ, примусово позбавившись митрополита Василя Липківського та інших провідних діячів, пережила короткий
період спокою до 1929 р. Але ставлення радянської влади до УАПЦ з самого початку було негативним. Іще в резолюції політбюро ЦК КП(б)У
від 28 травня 1921 р. “Про автокефальну церкву на Україні” автокефальний
рух розглядався як “націоналістичний”, “контрреволюційний”, і взагалі “пов’язаний з петлюрівщиною”. Каральним органам було дано відповідні вказівки. Численні арешти та переслідування діячів УАПЦ тривали до 1929 р. –
року “великого перелому”. Наприкінці 1929 р. влада повідомила про відкриття підпільної самостійницької організації “СВУ”, до діяльності якої ГПУ
намагалось довести причетність УАПЦ, маючи на меті одночасну лікві13
дацію і кращих українських сил і Української Церкви .
У 1929–1930 рр. переслідування провідних українських діячів набуло
розмірів систематичного поліційного терору під приводом звинувачення
представників УАПЦ у “контрреволюційній та терористичній” діяльності.
Для обґрунтування цієї тези ГПУ “викрило” цілу низку підпільних націоналістичних організацій, багато з яких очевидно заснували самі співпрацівники органів безпеки. Цим викритим осередкам інкримінувалося
повалення радянської влади, “відокремлення України від СРСР” та “продаж” її чужоземним державам.
З цією метою було проведено низку політичних процесів і “чисток”,
які супроводжувалися гучною кампанією в пресі. Ось заголовки газет:
“Чистка ВСНХ СРСР”, “До чистки апарату НКЮ”, “Проти дурману попівської паски”, “Викриття контрреволюційної організації в Наркомземі України”, і вже у справі “Спілки Визволення України” – “Українська контрреволюція перед радянським судом”. За період з 26 лютого по 9 березня
1930 р. в газеті “Вісті” щодня друкувалося по 2–3 сторінки з викриттям
“СВУ”. УАПЦ судилося бути однією з перших національних інституцій,
які були зліквідовані в цій шовіністичній кампанії. Віддана ідеалові релігійної та духовної незалежності України від Москви, ця Церква згуртувала
навколо себе частину національно найсвідомішого населення, залучивши
до своїх лав причетних до УНР, і тому залишалась перепоною на шляху
“совєтізації”.
Щоб скомпрометувати УАПЦ в очах її вірних, ДПУ розіграло принижувальну пародію на “самоліквідацію” Церкви на так званому І “Надзви-
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чайному” соборі 1930 р. Тоді ж прокотилася хвиля масових арештів ієрархів,
духовенства і вірних УАПЦ. З липня 1929 р. по березень 1930 р. тільки в
самому Києві було зарештовано більше 1000 осіб, заарештовано 5
14
єпископів і понад 700 священиків, з яких 48 розстріляно . Пішли на заслання
священики – завідувач ризницею Софійського собору прот. Юрій Красицький,
голова ВПЦР Леонід Карпов, о. Дмитро Ходзицький, Миколай Хомічев15
ський та ін.
Ліквідація УАПЦ, як релігійної інституції сталася на І “Надзвичайному”
Соборі УАПЦ в м. Харкові 28–29 січня 1930 р. Про цей Собор є дуже
скупі відомості, оскільки він відбувся раптово і мав на меті забезпечити
ДПУ колективним визнанням “вини”, а також проголосувати за розпуск
УАПЦ. Режим міг захиститися проти обвинувачень у “релігійному переслідуванні”, звільнившись від відповідальності за ліквідацію УАПЦ.
Опублікованими джерелами, з яких взагалі відомо про цей Собор на
сьогодні залишаються: 1) Проект резолюцій надзвичайного церковного со16
бору (січень 1930 р.) про ліквідацію УАПЦ,
авторства ДПУ ; 2) твори
17
митрополита УАПЦ Василя Липківського ; 3) листи Василя Липківського
18
до о. Петра Маєвського за 1933–1937 рр. 28–29 січня 1930 р. відбулися
збори єпископів УАПЦ і 40 священиків. Їх було оголошено “Надзвичайним
церковним собором” і вони винесли ухвалу про “самоліквідацію” УАПЦ.
Митрополит Миколай Борецький і всі єпископи “самоліквідувались”, припинили своє духовне керівництво, залишившись лише “служителями культу” при церквах, при яких зареєстровані. Було ліквідовано ВПЦР і всі її
округові, районні та парафіяльні церковні ради. Тобто було здійснено
все19.
українську церковну ліквідацію. Про це було повідомлення в пресі
Василь Липківський у спогадах писав, що під час процесу “СВУ” було
подано доповідь про УАПЦ, яка була дослівною копією доповіді ДПУ. Зазначається, що єпископи і духівництво “склали цілком політичну ухвалу,
виконавши докраю завдання ДПУ” у справі остаточної ліквідації УАПЦ.
Липківський засудив діяльність єпископів та ВПЦР у справі припинення
існування УАПЦ, називаючи їх “юдами-христопродавцями”. Якщо
слідувати історичній правді, то правильніше було б назвати цю справу
“ліквідацією”, а не “самоліквідацією” УАПЦ.
20
Архієпископ Харківський Іван Павловський , з грудня 1930 р. митрополит УПЦ і Голова ВПЦР у Харкові, листом до архієпископа Івана Теодоровича від 5 серпня 1931 р. інформував церковний провід УПЦ
в США
21
і Канаді про “надзвичайний” собор в Києві 28–29 січня 1930 р. Він писав,
що через “нецерковну діяльність” Церкви та “використання її органів в
нецерковних цілях”, про що свідчив процес “СВУ”, повстала реальна загроза
самому існуванню нашої Церкви.
Після січня 1930 р. в Харкові було організовано Всеукраїнський організаційний церковний комітет на чолі з архієпископом Іваном Павловським,
який звернувся 9 червня 1930 р. з циркулярним листом до вцілілих 300
парафій “запрошуючи” їх об’єднатися в церковну організацію для участи
у вже запланованому на грудень 1930 р. ІІ “Надзвичайному” Соборі. У лис-
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топаді 1930 р. комітет зорганізував низку єпархіальних конференцій, які
“вибрали” своїх єпископів і духівництво. Останнім було запропоновано
підписати декларацію, яка проголошувала беззаперечну вірність режимові
і відмову від політичної діяльності так, як це вже зробило керівництво Російської Церкви в особі місцеблюстителя Московського патріаршого прес22
толу митр. Сергія (Страгородського) .
“Екстренний” Собор 9–12 грудня 1930 р. владою було дозволено зібрати
і на ньому відновити УАПЦ, тільки не називаючи її “автокефальною”. Про
цей Собор існує ще менше відомостей, ніж про попередній і тому проблема
пошуку його документів залишається на сьогодні актуальною проблемою.
Причиною відновлення діяльності УПЦ, на думку Василя Липківського, є
намагання влади мати централізоване керівництво всіма громадськими
та суспільними інституціями. З другого боку, існував пропагандистський
аспект справи, тобто доведення до закордонного населення та преси, що
“утисків та переслідувань Церкви в СРСР немає”.
У відновленій Українській Православній Церкві існувало 7 єпархій, з
яких відомо тільки про Харківську, на чолі якої був Іван Павловський, та
Київську при соборі Св. Софії, якою керував архієпископ Костянтин Малюшкевич. Колишні єпископи УАПЦ Юрій Міхновський, Микола Ширяй
та Григорій Самборський працювали як парафіяльні священики. Повністю
припинилась видавнича та суспільно-громадська праця УПЦ. На уцілілі
українські парафії уряд накладав високі податки, які доводили вірних до
злиднів, деморалізували їх і призводили до занепаду парафії і розпаду громади при храмі.
На початку 1933 р. на Україну було делеговано сталінського намісника
Павла Постишева, а згодом в СРСР набрала розвою доба “ежовщини”.
За формальним залишенням при існуванні православних церков різних юрисдикцій як канонічних так і розкольницьких і обновленських, йшло їх подальше знищення через зруйнування святинь, ієрархії і духовенства. Але
собор Св. Софії все-таки залишався за УПЦ.
З 1933 р. починається повільна агонія Української Православної Церкви. У спогадах протопресвитера Демида Бурка, який емігрував під час
23
Другої світової війни і залишив записи про те, що він пережив в Україні ,
також є опис Великодня у Києві 1933 р. Він повідомляє про те, що дні
Софійської парафії УАПЦ, “цього героїчного форпосту Української Церкви
в боротьбі з совєтською владою”, ставали дедалі тяжчими. Першого
тижня Великого посту архієпископа Юрія Міхновського було повідомлено
з ГПУ, що він знаходиться під домашнім арештом і він не має права
відправляти богослужіння в Софійському соборі. Щоправда, потім знову
дозволили. Напередодні Великодня було заарештовано близько 50
парафіян, членів Старокиївської парафії УАПЦ, а в цілому – близько 300.
24
В Страсний Тиждень заарештовано іще 18 священиків УАПЦ .
У Страсну П’ятницю архієпископа Юрія Міхновського було викликано
до ГПУ, де повідомлено, що Софійський собор буде закрито. Після цього
у Велику Суботу Парафіяльна Рада УАПЦ при Святій Софії частково за-

91

Історія установ

платила податок в сумі 2000 крб., що можливо вплинуло на те, що Великодню службу все-таки дозволили відслужити.
Україну протягом 1932–1933 рр. огорнула голодна смерть, потягнувши
за собою мільйони жертв. Але офіційна пропаганда не бачила того. Навіть
заклик архієпископа Київського Костянтина Малюшкевича у Софіївському
соборі до народу дати шматок хліба голодному, “бо їх зараз багато”, було
кваліфіковано владою як “антирадянську пропаганду”, бо в СРСР “голоду
нема і не може бути”.
Але ж той самий о. Демид Бурко свідчить, що біля Софійського храму
одні проходили з вузликами для освячення, хто ще мав можливість, а значно більша кількість людей, вже опухлих з голоду, стояла коло вхідних дверей собору благаючи: “Дайте, братіку, крихітку хлібця! Дайте, сестричко
хоч на раз в рот положити!” Тут же під муром південної стіни храму лежали
два чоловіки старших років з останніми признаками життя, а коло них
25
хлопець, який ледве чутним голосом лебедів: “Їсти хочу... їсти хочу...”
Тоді ж, на Великдень 1933 р., після процесії та освячення пасок в Софійському соборі парафіяльні сестриці роздали голодуючим пожертвуване
вірними свячене хліб і крашанки. З цього приводу після Великодня до
ДПУ знову було викликано архієпископа Юрія Міхновського і висловлено
попередження, що Софійський собор буде зачинено, “якщо церковники будуть займатись не своїм ділом”, а допомоги Церкви нещасним не повинно
бути, оскільки “нещасних у СРСР немає”. На Софійській площі гучномовець щодня кричав голосно: “Сегодня весело живется, а завтра будет
26
веселей...”
Зі спогадів о. Демида Бурка дізнаємось і про одну з останніх богослужб
у Софії на Покрову 1933 р. “Після Літургії архієпископ Міхновський звертається до народу з проханням. Він каже: “Духовенство нашої парафії, як
і по інших парафіях, тяжко бідує. Священики не мають жодних засобів
для існування. Живемо надією на Бога та вашою жертовною підтримкою,
якої вистачило б, коли б не видатки, що не від нас залежать... Увесь час
платимо податки... Дуже тяжко... Але ж служіння Богові Церкви Святої,
залишити не можна...” Тут його страдницький голос здригнувся і обірвався.
Схвильований, він благословив народ і пішов у вівтар. Здавалося, що в
мертвій тиші многолюдного храму ось-ось зойкнуть
його кам’яні мури,
27
які за дев’ятьсотлітній свій вік не знали цього” .
Напевно, це може почасти слугувати відповіддю на ремствування як
І. М. Скуленка так і інших діячів на те, що “релігійна громада вкрай
занедбала собор” і він поступово руйнується. Важливо відзначити, що
протопресвитер Демид Бурко згадав про те, що єдиним на це свято звучав
28
вцілілий дзвін Святої Софії .
В лютому 1934 р. до ДПУ знову було викликано архієпископа Юрія Міхновського і оголошено, що влада вирішила зачинити Софіївський собор. Напередодні Стрітення Господнього 15 лютого 1934 р. його було запечатано. В
офіційних часописах було повідомлення, що його буде перетворено на державний заповідник, причому не в наукових цілях, а виключно в антирелігійних.
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Як відбувалися події, пов’язані із закриттям собору у березні 1934 р.
можна довідатись з спогадів того ж о. Демида Бурка. Особливо цікаво
порівняти цей опис із тим, який подається в документі, який публікується
нижче і відчути різницю в підході до проблеми передачі собору Св. Софії
з боку І. Скуленка. “Якось на початку березня 1934 р., – оповідає о. Демид
Бурко, – сумна цікавість завела мене на Софійське подвір’я. Південні двері
собору, бачу, відкриті. Передо мною жахлива картина: в головному вівтарі
порожньо; престол обдертий стоїть збоку; царських врат, що були срібні,
ковані, мистецької роботи, дар гетьмана Івана Мазепи, нема (їх конфісковано); підлоги розрито аж до Ярославової, поверх якої впродовж 900 літ
повстало ще три; біля дверей порталю лежить велика купа риз, фелоні й
29
інший одяг священнослужителів, шати з ікон і т. ін.”
Повна ліквідація УПЦ настала в травні 1936 р., коли було заарештовано
митрополита Івана Павловського й тих єпископів і священиків, які залишалися ще на окремих парафіях – Юрія Міхновського, Володимира Самборського, Олександра Червінського, Володимира Бржосньовського, Конона Бея та ін. Слідом пішла хвиля арештів тих, хто зрікся священства і
пішов працювати в державні заклади та установи, – їх, як “колишніх” “викривали” і так само гнали на Сибір, Соловки, Біломорканал, Казахстан,
або гноїли в політізоляторах. До кінця 1930-х рр. в Україні було закрито
близько 8 тис. церков (75–80 % всіх храмів). Із 1710 храмів Київської
області за призначенням використовували лише 2, із 28 монастирів не діяв
жодний, із 1435 священиків служило всього 3. В Україні не залишилося
жодного діючого єпископа...
Одночасно з отриманням великого і малого соборів на території Софійського монастиря тут було створено науково-дослідну структуру, яка отримала назву “Софійська Комісія”. Її було створено за ініціативою Ф. І. Шмі30
та 1921 р. Метою діяльності цієї комісії стала проблема наукової реставрації та дослідження пам’ятки, а також видання праць, в яких досліджувалися різноманітні аспекти історії цієї споруди.
Ця установа увійшла до складу Археологічної Комісії Української Академії наук, яка була створена в тому ж році на основі секцій Українського
Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (УНТШ) та Археологічної
комісії. Головою Софійської й Археологічної Комісій було обрано Ф. І. Шмі31
та. Заступником голови Софійської комісії став проф. Г. Г. Павлуцький ,
32
секретарем – І. В. Моргилевський . Вчені, які працювали в цій установі,
були знаними архітекторами та мистецтвознавцями. Деякі з них і раніше
займалися дослідженням Софії.
Після бурхливих подій 1917–1921 рр. і остаточного встановлення радянської влади в Україні численні представники робітничого класу і селянства прийшли в ті галузі (історико-дослідницька, мистецька, музейна,
архівна та ін.), де до того працювали відомі дореволюційні дослідники, з дуже високим освітнім рівнем і часто з академічним званням. З огляду на
те, що попередні фахівці здебільшого емігрували чи були відсторонені від
діяльності новою владою, ціла когорта людей з низьким рівнем освіти
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порівняно з попередніми фахівцями, але високим рівнем ентузіазму
приступила до роботи. Серед них були і справжні самородки.
Іван Михайлович Скуленко народився у 1901 р. в с. Давидівка Пол33
тавської губернії в родині селянина-батрака . Іще змалку виявляв схильність до народних промислів та музики і в 16 років поступив до Миргородської художньо-промислової школи. Весною 1918 р. в Миргороді зупинився
духовий оркестр гетьманського війська і Іван Скуленко залишає навчання
і пристає до музичної військової частини до липня 1918 р. Потім він грав
у оркестрі пересувного цирку. Весною 1919 р. у 18-річному віці юнак подав
заяву до вступу у Червону армію, де бився проти денікінців і білополяків.
Після демобілізації в грудні 1920 р. повертається додому і подає заяву до
34
місцевого комітету КП(б)У з проханням прийняти його в партію .
Але через рік його виключили з лав партії з формулюванням “за пасивність”. У 1921–1925 рр. Іван Скуленко навчався на історико-філологічному факультеті Київського інституту народної освіти (КІНО), після
закінчення якого отримує призначення на роботу в Лаврський музей.
Весною 1929 р. під час обговорення звіту Софійської комісії при ВУАН
Ф. Ернст оголосив заповідником садибу собору і вона мала увійти до складу
комплексу “Київський акрополь”. Але через те, що справу не було доведено
до кінця, а також через те, що влада не переривала існування громади
УАПЦ на території Софії, то заповідник було утворено тільки після закриття
Софійського собору і ліквідації громади у 1934 р. директором
35
новоствореного заповідника став І. Скуленко .
Після створення Софійської Комісії 1921 р. Наркомат освіти обіцяв
надати їй державного значення, а також забезпечувати всім необхідним
для проведення робіт. Комісія відразу приступила до дослідження будівельної техніки, матеріалів, розписів, було проведено зондаж стін Софійського
собору, здійснено частковий обмір стін споруди та встановлення первісного
архітектурного вигляду, велося вивчення документальної історії осередку.
1 січня 1922 г. комісія була ліквідована рішенням Загального Зібрання Академії в зв’язку зі скороченням штатів та через брак коштів. Однак стан
Софії залишався незадовільним, а відповідно існувала необхідність в продовженні роботи. Тому 25 червня 1923 р. було поновлено її роботу.
На
36
засіданні Софійської комісії головою
було
обрано
О.
П.
Новицького
,
за37
ступником – М. Т. Біляшівського , секретарем – В. Є. Козловську.
У 1922 р. поновив діяльність Всеукраїнський Археологічний комітет
(ВУАК). Упродовж 1920-х рр. і в соборі і на території собору велися досить
інтенсивні дослідження, які були спрямовані на те, щоб зняти нашарування
ремонтних і реставраційних робіт, які провадилися на замовлення церковних
властей у ХІХ – поч. ХХ ст., і чомусь були визнані подальшими дослідниками як “варварські”. Врешті-решт, майже весь олійний розпис ХІХ ст. на
сьогодні практично не зберігся і теж був знищений при поновленні фресок
у 1920–1930 рр., а для повного наукового вивчення корисно було б мати всі
зображення декількох шарів різних епох, а не тільки відкритого первісного
розпису, який, звичайно, не втратив своєї цінності.
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Доля Софійського заповідника і діяльності його науковців виявилася
тісно пов’язана із справою дослідження Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря і рішенням про його знесення. Ця проблема опинилася
не тільки в полі зору Академії наук та ВУАКу, але й Київської крайової
комісії охорони пам’яток культури. За поданням київського обласного інспектора охорони пам’яток культури К. Є. Антиповича до Київської міської
Ради та сектору науки Народного Комісаріату освіти від 15 червня 1932 р.
у Софійському соборі планувалося “Дослідити причини випучування мозаїк,
промити мозаїки, одкрити фрески, промити фрески, перевести спроби закріплення мозаїк. Поправити дах, пофарбувати його, поставити нові віконні
рами, зашклити їх, замінити частину кроков, що згнили. – Це перевести за
рахунок поверх 40 т[исяч] (тобто тих грошей, які вимагались в цілому на
15 об’єктів – І. П.), тому що будинок доведено до стану напівруїни релі38
гійною громадою” .
Щодо причини доведення споруди “до стану напівруїни релігійною громадою” (УАПЦ – І. П.), або як пише Іван Скуленко своїх спогадах “поточний ремонт будинку не проводився зовсім: покрівля була як решето,
штукатурка обвалилася, вікна повибивані” [див. текст спогадів за 1975 р.
українською мовою], слід зазначити, що вся ця патетика відноситься до
особливостей такого трактування діяльності церковних установ в тогочасній літературі. Об’єктивно, церковна громада, причому не тільки УАПЦ,
а й будь-яка інша в цей час не могла утримувати церковні споруди і храми
в порядкованими не через якусь спеціальну недбалість чи неохайність.
Причинами цього стану можна назвати наступні: 1) кілька великих
загальних вилучень
церковних цінностей з початку 1920-х рр., які про39
довжувались і далі , 2) невпинне скорочення кількості парафіян через ту
державну політику, яка всіляко стимулювалася державою – антирелігійна
пропаганда, тиск на держслужбовців та населення в цілому з боку партійних, громадських комсомольських та піонерських організацій, 3) позбавлення Церкви права юридичної особи і при умові переходу на планове
постачання будматеріалами тільки для радянських установ будь-яка церковна громада практично не мала шансів закупити матеріали, навіть якщо
б і захотіла заплатити за них, 4) невпинне скорочення членів кліру через
масові репресії 1920–1930 рр. (див., напр., у І. Скуленка перелік осіб, які
ще залишалися при соборі станом на 1934 р.) тощо.
* * *
Запропоновані до публікації спогади першого директора Софійського
заповідника Івана Скуленка є оригінальним і цікавим свідченням учасника
подій, які пов’язані з ліквідацією головного осередку УАПЦ в Києві та
описом того, як відбувався процес становлення державного заповідника
“Софія Київська”.
Ці спогади представлені у вигляді двох збірок паперу, надрукованих
на машинці. Збереглися й рукописні варіанти тексту написані чорнилом.
Обидва тексти датовано 1975 р., але перший уривок, який не має закін-
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чення, було написано у 1947 р., напевно це відноситься до рукописного
варіанту.
У 1975 р. за якоїсь причини цей уривок було передруковано на машинці,
де зўявилася й інша дата, і додано текст іще одного спогаду іще живого
на той час І. Скуленка. Про це свідчить запис наприкінці машинописного
тексту: “Квітень 1975 р.” і до якого ймовірно рукою самого автора дописано
від руки: “Київ, Стрілецька 4–8 Скуленко Іван Михайлович”. Судячи з контексту, перший уривок під назвою “СВЕДЕНИЯ, полученные от И. М. Скуленко – бывшего директора Софийского заповедника с апреля 1934 г. по
июль 1937 г. (запись сделана в 1947 г.) було записано сторонньою особою
зі слів самого колишнього директора заповідника. Про це також свідчить
той факт, що про Скуленка згадано від іншої особи. На жаль, цей текст не
закінчено – він обривається на півслові.
Інший текст спогадів написаний, очевидно, самим Іваном Скуленком,
тільки це сталося через багато років від зазначених подій. Цим пояснюється та обставина, що він і сам зазначає, що не пам’ятає багатьох прізвищ
учасників (“Пройшло сорок років. Термін і великий і малий. Мабуть я когось таки забув тут згадати добрим словом. Нехай мені вибачають –
винен не я, а час. Але всім і згаданим і незгаданим прийдешні покоління
скажуть спасибі”).
1

Архів Національного заповідника “Софія Київська”, ф. НА-ДР, спр. № 147/
1–147/3.
2
Матяш І. Особа в українській архівістиці: Біографічні нариси. – К., 2001. –
228 с. Див., зокрема, фотографічні зображення установ Наркомосу та працівників
на звороті обкладинки, а також біографічні відомості.
3
Всеукраїнська (Київська) Православна Церковна Рада (ВПЦР) – тимчасовий
орган, який утворився 6 грудня 1917 р. з числа військових священиків і національно
орієнтованих мирян з метою скликання Всеукраїнського Церковного Собору у 1918 р.
На чолі ВПЦР стояв військовий священик Олександр Маричів, почесним головою
був колишній архієп. Володимирський Олексій (Дородніцин). За час існування
УАПЦ (1917–1930) було обрано 5 складів ВПЦР. І ВПЦР проіснувала з грудня 1917 р.
до поч. 1919 р. ІІ ВПЦР (1919–1924) очолював Михайло Мороз, його заступником
був протоієрей (з 1921 р. митрополит УАПЦ) Василь Липківський. У складі ІІ ВПЦР
були Володимир Чехівський, о. Нестор Шараївський, секретар Іван Тарасенко та ін.
4
Назарій (Блінов, 1852 – після 1928) – єпископ Черкаський, 3-й вікарій Київської
єпархії, дворянин. Народився в м. Казані 24 січня 1852 р. Закінчив Санкт-Петербурзьку 1-у класичну ґімназію і два курси університету. 1875 р. закінчив Константинівське військове училище. 1887 р. прийнятий до числа братчиків Києво-Печерської
лаври. Після від’їзду Антонія здійснював керівництво Київською єпархією (1919–
1921) до призначення патріаршим екзархом митрополита Михаїла. Своїм листом
від 3 травня 1920 р. заборонив українським священикам правити Божу службу. У
1925 р. патріархом Тихоном возведений в архієпископський сан. До 1928 р. перебував у московському Симоновому монастирі, де і помер.
5
Мороз Михаїл (1876–1938) – голова ІІ Всеукраїнської Православної Церковної
Ради (ВПЦР) в 1919–1924 рр. Народився у с. Бистрик Кролевецької вол. Чернігівської
губ. Освіту здобув у народній школі. У 1900–1906 рр. реєстратор статистичного
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бюро Полтавського губернського земства. 1907 р. переїздить до Києва, де працював
в статистичному відділі губернського земства, займався питаннями бджільництва
та насінництва в кооперації. У 1918–1919 рр. – завідуючий секцією сільськогосподарської статистики при губвиконкомі. З 1919 р. очолив ВПЦР. З 1922 р. – Благовісник
Братського Церковного Благовісництва, митрофорний протоієрей УАПЦ. 1923 р.
кілька місяців був настоятелем храму св. Миколая Києво-Святошинської парафії.
1924 р. був звільнений з посади голови ВПЦР, перейшов на громадську роботу
в цивільні органи. В березні-квітні 1930 р. виступив свідком на процесі т. зв. СВУ.
Розстріляний 28 вересня 1938 р.
6
Білокінь С. Пам’ятки УАПЦ 1921 р. в Києві // Пам’ятки України. – 1997. – № 3. – С. 66.
7
Липківський Василь (1864–1937) – архієпископ, перший митрополит Київський
і всієї України УАПЦ. Був висвячений на митрополита в надзвичайний спосіб (пресвітерська хіротонія) членами Першого Всеукраїнського Православного Церковного
Собору 23 жовтня 1921 р. і був на цій посаді до ІІ Собору УАПЦ. З 1923 р. неодноразово заарештовувався органами НКВС. Після арешту в березні 1938 р. за вироком
НКВС його було розстріляно 27 листопада 1938 р.
8
Шараївський Нестор (1865–1929) – архієпископ Київський, перший заступник
митрополита Липківського в 1921–1927 рр., голова Перекладової комісії УАПЦ.
З 1919 р. брав участь у Перекладовій комісії при ВПЦР. Помер від голоду в 1929 р.
Похований біля собору Св. Софії у Києві, але в 1934 р. надгробну плиту було знято,
а могилу забруковано.
9
Пивоварів, Микола (?–1935 (?)) – 1922 р. єпископ Кам’янець-Подільський,
працював в різних містах України. 1924 р. приєднався до ДХЦ, але на початку 1927 р.
знову повернувся до УАПЦ. Очолив Кам’янець-Подільську церковну округу. 27
серпня 1929 р. заарештований в Кам’янці-Подільському разом з 45 священиками і
вірними. Ув’язнення відбував у м. Юрга (Сибір). 1934 р. в зв’язку з хворобою дотерміново звільнений. Повернувся до Вінниці, де невдовзі помер.
10
Антоній (Храповицький, 1863–1936) – митрополит Київський і Галицький
(1918–1919), видатний церковний діяч, дворянин. Закінчив Санкт-Петербурзьку Духовну Академію, де з 1887 р. був доцентом, захистив дисертацію на тему: “Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности”. У 1890 р. –
ректор Санкт-Петербурзької семінарії. Після отримання сану архімандрита – ректор
Московської Духовної Академії. З 1895 р. – ректор Казанської Духовної Академії.
У 1902–1914 рр. – єпископ (з 1906 – архієпископ) Волинський. 1911 р. одержав ступінь
доктора богослов’я. У 1914–1918 рр. – архієпископ Харківський і Охтирський.
Обраний митрополитом Київським в травні 1918 р. Заарештований військами
Директорії на початку грудня того ж року. В 1919 р. втік з рештками армії А. Денікіна в Царгород. Очолив “Высшее церковное управление заграницей” в Сремських Карловцях (Сербія). Помер у Бєлґраді.
11
Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14–30 жовтня 1921 року: Док. і матеріали / Упоряд.: Михайличенко Г. М., Пилявець Л. Б.,
Преловська І. М. – К.; Л., 1999. – 560 с. Окрім цього, вийшли друком додаткові дослідження про діяльність цього Собору. Див.: Преловська І. М. ВПЦР – організаційний осередок УАПЦ // Український церковно-визвольний рух і утворення УАПЦ.
Матеріали міжнар. наук. конф. в м. Києві 12 жовт. 1996 р. – К., 1997. – С. 29–49;
Преловська І. Джерела з історії Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору 14–30 жовт. 1921 р. // Студії з арх. справи та документознавства. – К.,
2001. – Т. 7. – С. 71–77 та ін.
12
Документальне видання матеріалів Собору готується Інститутом української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ до друку. Одне з ос-
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танніх досліджень з історії цього Собору див.: Преловська І. Огляд діянь Другого
Всеукраїнського Православного Церковного Собору 17–30 жовт. 1927 р. (На матеріалах ЦДАВО України) // Культурологічний вісник: Наук.-теор. щорічник Нижньої
Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2002. – С. 25–33; Преловська І. Другий Собор Української Автокефальної Православної Церкви // Український церковно-історичний журнал. – К: Видання Церковно-історичного наукового товариства, 2002. – № 1
(2) (черв. – серп.). – С. 55–80.
13
Див.: Шаповал Ю. Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку зі справою “Спілки Визволення України” // Український церковно-визвольний рух і утворення УАПЦ:
Матеріали міжнар. наук. конф. в м. Києві 12 жовт. 1996 р. – К., 1997. – С. 163–171.
14 Мартирологія Українських Церков: В 4-х т. – Т. І: Українська православна
церква: Док., матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор; Торонто:
Укр. Вид-во “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – С. 151–155.
15
Прекрасне дослідження механізму розгортання репресій в Україні подав у
своєму джерелознавчому дослідженні Сергій Білокінь, зокрема, в тій частині, де
він подає докладні архівні відомості щодо репресій духівництва: Білокінь С. Масовий
терор як засіб державного управління в СРСР: (1917–1941 рр.) Джерелознавче дослідження. – К., 1999. – С. 252–258.
16
Мартирологія Українських Церков: В 4-х т. – Т. І: Українська православна
церква: Док., матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор; Торонто:
Українське Вид-во “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – С. 159–161.
17
Митрополит Василь Липківський. Відродження Церкви в Україні. 1917–1930. –
Торонто: Укр. вид-во “Добра Книжка”, 1959. – Вип. 160. – 335 с.; Митрополит Василь
Липківський. Історія Української Православної Церкви. Розділ VІІ: Відродження
Української Церкви. – Вінніпег: Вид. накладом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 с.
18
Митрополит Василь Липківський. Листи. 1933–1937. – Видання Українського
Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського. З. Д. А., 1980. –
ХІ+56+50+44 с.
19
Мартирологія Українських Церков: В 4-х т. – Т. І: Українська православна
церква: Док., матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор; Торонто:
Українське Вид-во “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – С. 162.
20
Павловський Iван (20.05.1893–0 9.12.1937) – третій Митрополит Української
Православної Церкви, редактор часопису УАПЦ “Церква і Життя”. Народився в
с. Сосновка Каменського р-ну Київської обл. Закінчив Київську духовну семінарію,
з 1914 р. – священик. На єпископа УАПЦ висвячений 20 листопада 1921 р. Спочатку
посідав єпископську кафедру в м. Чернігова, з 1 грудня 1926 р. – архієпископ Харківський. Одночасно, з 1927 р. – відповідальний редактор журналу “Церква i Життя”,
видавцем якого з 1928 р. була Харківська Округова Церковна Рада. У грудні 1930 р.,
у зв’язку з утворенням Української Православної Церкви замість ліквідованої в
січні 1930 р. УАПЦ, – митрополит Харківський i всієї України. З 1934 р. – у Києві.
Заарештований 30 липня 1937 р., розстріляний в м. Білгород 9 грудня 1937 р. рішенням трійки при Управлінні НКВС по Курській обл.
21
Мартирологія Українських Церков: В 4-х т. – Т. І: Українська православна
церква: Док., матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор; Торонто:
Укр. Вид-во “Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1987. – С. 163–164.
22
Сергій (Страгородський) – ХІІ Всеросійський патріарх (з 1943 р.). 1886 р. закінчив Нижегородську семінарію, потім Сакт-Петербурзьку духовну академію. З 28
листопада 1917 р. – в сані митрополита. З 16 червня 1922 р. перебував у обновленському розколі, але 27 серпня 1923 р. приніс покаяння. З 18 березня 1924 р. – митрополит Нижегородський. З 10 грудня 1925 р. – заступник Патріаршого Місце-
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блюстителя з перервою з 30 листопада 1926 р. по 27 березня 1927 р. на період
увязнення. З 27 квітня 1934 р. – Блаженнійший митрополит Московський і Коломенський. З 11 вересня 1943 р. – Патріарх Московський і всієї Руси. Упокоївся
15 травня 1944 р.
23
Бурко Демид, протопресвітер. Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя. – Саут-Бавнд-Брук, Н. Дж., США: Вид. Оселя Св. Ап.
Андрія Первозванного, 1988. – 392 с. Цю працю було нещодавно передруковано в
офіційному часописі Української Православної Церкви – Київського Патріархату
“Православний вісник”.
24
Цит. по: Бурко Демид, протопресвитер. Великдень у Києві 1933 року // Православний вісник. – К.: Видання УПЦ-КП, 2000. – № 3–4. – С. 29–30.
25
Там само.
26
Там само.
27
Цит. по: Бурко Демид, протопресвитер. В Києві замовкли дзвони... // Православний вісник. – К.: Видання УПЦ-КП, 2001. – № 9–10. – С. 30.
28
Там само.
29
Цит. по вид.: Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви:
У 4 т. – Нью-Йорк; Бавнд Брук: Друкарня Української Православної Церкви в США,
1977. – Т. 4. – Ч. І (ХХ ст.). – С. 328.
30
Шміт Федір (1877–1937) – мистецтвознавець, історик, археолог, академік УАН.
Очолював Комісію по вилученню церковних цінностей, до його відомства входив
також Кабінет мистецтв ВУАН. Переїхав із Харкова до Києва в 1921 р. З 1922 р. –
ректор Археологічного інституту, 1923 р. добивається створення музею на території
Софії та стає його директором. З 1924 р. – директор Російського Інституту мистецтв
у Ленінграді.
31
Павлуцький Григорій (1861–1924) – мистецтвознавець, доктор теорії та історії
мистецтва. Викладав у Київському університеті Св. Володимира, співробітничав
з Візантійською комісією Української Академії наук.
32
Моргилевський Іполит (1889–1942) – інженер-технолог, історик архітектури,
мистецтвознавець, співробітник секції мистецтвознавства, засновник радянської
історико-архітектурної школи дослідників давньоруського мистецтва. Викладав
у Археологічному та Художньому інститутах, з 1924 р – професор, науковий співробітник Академії історії матеріальної культури в Ленінграді. З 1926 р. член Візантійської комісії. З 1929 р. – зав. кафедрою в Київському будівельному інституті та
заступник директора музею архітектури Всеукраїнського музейного містечка. Див.
напр.: Асеєв Ю. Собори наших душ // Пам’ятки України. – 1990. – № 1. – С. 42–43.
33
Войналович В. На ниві українського музейництва (І. М. Скуленко) // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К.: Рідний край, 1991. – С. 304–307.
34
Там само.
35
Іван Скуленко був заарештований 11 червня 1937 р. із звинуваченнями в проведенні “націоналістичної пропаганди під час лекцій та екскурсій”, а також в тім,
що він “займався шкідництвом в Музейному містечку”. 11 жовтня 1937 р. справу
І. Скуленка розглянула трійка Київського обласного управління НКВС УРСР. Вирок:
10 років виправно-трудових таборів. Після перебування під слідством близько
6 місяців відправлений до табору в Бурят-Монголію. Але наприкінці 1938 р.
керівництво НКВС СРСР помінялося. Справу І. Скуленка було переглянуто влітку
1939 р. з нею ознайомився помічник прокурора Київської області, якій вніс протест
і запропонував справу І. Скуленка припинити, звільнивши його з таборів. Після
повернення до Києва І. Скуленко працював у музеї українського мистецтва, потім
з червня 1941 р. по листопад 1945 р. перебував у діючій армії. Після демобілізації

99

Історія установ
був призначений заступником директора Музею українського мистецтва, з 1947 р. –
помічник вченого секретаря Історичного музею. Вийшов на пенсію в липні 1961 р.
36
Новицький Олексій (1862–1934) – з 1922 г. дійсний член УАН, академік Кафедри українського мистецтвознавства.
37
Біляшівський Микола Тодотович (Федотович) – український вчений і
громадський діяч, член Всеукраїнського комтету з охорони пам’ятників пам’яток
історії, культури і мистецтва.
38
“Зважаючи на загрозливий стан...”. Плани, пропозиції і заходи київських
пам’яткоохоронців щодо збереження цінностей Михайлівського собору (1931–1933).
Публікація документів і примітки Олександра Рибалка й Віри Карпенко // Пам’ятки
України: історія та культура. Науково-популярний часопис. – 1999. – № 1 (122). –
С. VІІІ–ІХ.
39
Див. докладніше: Полюшко Г. В. Втрачені скарби лаврського музею. Пошуки
і знахідки. – К.: Абрис, 2001. – 176 с.

№1
СВЕДЕНИЯ,
Полученные от И. М. Скуленко – бывшего директора
Софийского заповедника
с апреля 1934 г. по июль 1937 г.
[запись сделана в 1947 г.]

Киев – 1975 г.

После тринадцатилетних хлопот в конце апреля 1934 года т. Скуленко
начал приемку имущества по Софийскому собору от представителей
религиозной общины автокефальной церкви, прекратившей свое существование в январе 1934 г.1 Приемка была закончена в первых числах мая. Софийский заповедник /собор и колокольня с прилежащей территорией/ согласно
Декрета СНК, являлся филиалом музейного городка и находился в системе
НКПроса2 , а после учреждения Комитета по делам искусства, в ведении
последнего.
Здание собора требовало немедленного ремонта, на который из резервных
фондов СНК в 1934 г. было отпущено 250.000 руб. В этом же году и был
произведен ремонт кровли и частичная штукатурка (наружная) здания.
Руководил ремонтными работами инж[енер] ШКАРУБА М. И.
1

Напевно, йдеться про той факт, що починаючи з 1921 р. покладалися великі
надії на те, що великий Софійський собор заберуть у громади УАПЦ винятково для
наукових досліджень. Підстави для цього були: під час надання собору Старокиївській парафії та ВПЦР, коли при соборі Св. Софії розмістилась Всеукраїнська Рада,
її президія та ревізійна комісія, було надано дозвіл на це офіційним листом № 2974
від 23 серпня 1919 р. на ім’я голови ВПЦР Михайла Мороза. В листі йшлося про те,
що це приміщення надається тимчасово, до того часу, коли воно знадобиться власникові – Наркомату освіти.
2
Народний комісаріат освіти УРСР.
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В 1934 г. была создана специальная комиссия под председательством
И. Э. Грабаря, в состав которой вошли: И. В. Моргилевский, Гиляров, Касперович3, Скуленко, Меркуров, Хвиля4, Фролов, Молчановский5, Багрий6, Юкин
и др. Первое и единственное полное заседание этой комиссии происходило
летом 1934 г. В дальнейшем комиссия собиралась по мере надобности в
составе членов, находившихся в Киеве. По решению этой комиссии были
начаты работы по реставрации фресок и мозаик, археологическим раскопкам и продолжены работы по архитектурному изучению памятника, начатые проф. Моргилевским еще до создания заповедника.
Реставрация фресок была поручена Юкину, который сделал отдельные
пробы осенью 1934 г. и с весны 1935 г. начал систематически работать. В первую очередь были расчищены фрески, изображающие семью Ярослава. Работы велись все последующие годы, кроме зимних периодов. Юкин вел дневник работ, кроме того составлялись акты перед началом работы по каждому отдельному объекту и после окончания работы. Принимала работу комиссия специалистов. Весь процесс работы фиксировался протокольным фотографированием (фотографировали Горохов, Моргилевский, Говденко и Крамида). Для реставрации Юкин применял растворы, содержащие спирт, маковое масло, щелочь. Помощником Юкина был Крамида.
Реставрация фресок была поручена Фролову, который работал ...7 1935
и 1936 г. Фролов производил промывку мозаик спиртом и закрепление отставших частей штукатурки с помощью цементных анкеров. Были реставрированы мозаики в парусах центрального купола, богоматерь и архангел
сцены Благовещения, деисус и некоторые орнаменты. Помощником Фролова
был Малышев.
Археологические раскопки вел Самойловский под руководством Молчановского. Раскопки были произведены в абсиде Владимирского предела8 ,
где был раскопан склеп митрополита Гедеона Четвертинского и затем на
середину абсиды был передвинут саркофаг Ярослава. Затем саркофаг был
3

Касперович Микола Іванович (1886–1938) – митець, реставратор, учень
М. Бойчука.
4
Хвиля (Олінтер) Андрій Ананійович (1898–1938) – радянський політичний
діяч, куратор краєзнавства по лінії ЦК КП (б)У, один з керівників Наркомату освіти
УРСР, перший голова управління у справах мистецтв при РНК УСРР.
5 Багрій Назар Олексійович (1895–1937) – директор музейного городка.
6
Молчанівський Теодосій Миколайович (1899–1937) – народився у с. Берестовці Уманського повіту. Учився в Київській та Одеській семінаріях. У 1928–1933 рр.
працює у Всеукраїнському археологічному комітеті в м. Києві, викладав на музейних
курсах. Був вченим секретарем Всеукраїнської Академії Наук. Впродовж 1929–
1936 рр. керував розкопками Райковецького городища ХІ–ХІІІ ст., 1934–1936 рр. –
на території Софійського собору. 1937 р. він проводив розкопки на території Михайлівського собору в Києві. Цього ж року був заарештований. Загинув під час
сталінських репресій.
7
Крапки в тексті.
8
Так у тексті.
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открыт, произведены антропологические измерения обнаруженных в нем
скелетов, фотографирование и крышка саркофага поставлена на прежнее
место. О вскрытии был составлен акт, один экземпляр которого, в стеклянной
трубке, вложен в саркофаг9 .
Кроме Владимирского предела в 1934–1937 гг. археологические
раскопки производились в одной из малых абсид южной части собора
собора, под северной башней собора и раскрыт склеп митрополитов под
южной галлереей. Были сделаны два шурфа10 для исследования древних
полов собора: первый у южных восьмигранных столбов и второй около столба
с фреской изображающей апостола Павла. Все археологические работы велись институтом истории материальной культуры АН УССР.
Проф. Моргилевский работал в области архитектурного изучения памятника. Им был сделан ряд зондажей как снаружи, так и внутри здания,
открыто подлестничное пространство южной башни и, одновременно с ремонтом здания в 1934 г. раскрыта кладка абсид собора.
Одновременно проф. Моргилевский делал обмер памятника.
Для посетителей заповедник был открыт с весны 1935 г. Обслуживали
посетителей экскурсоводы Сюрижевский и Галина Кушнир (?).
Публикация о работах в Софийском заповеднике помещались в
журналах: Советский музей, Социалистический Киев, Малярство та скульптура, Архитектурная газета, в газетах Пролетарская Правда и Коммунист.
О Софийском заповеднике (соборе) т.Скуленко написал отдельную работу, которая была передана в печать, набрана, скорректирована в гранках,
но в свет не вышла в связи с арестом автора (прибл. 4 печ. листа)11.
Будучи директором заповедника т.Скуленко беседовал с Андреем Линчевским (вологодским митрополитом)12, который сообщил ему что в 1918 г.
он (Линчевский) написал о Софийском соборе большую (около 600 стр.
печатанных на машинке) работу, являвшуюся его дипломной работой при
окончании Киевской Духовной Академии.В этой работе использован, по словам
автора, весь литературный материал о Софийском соборе. Находилась работа
в архиве Духовной Академии.
9

Останнім часом з’явилися дослідження Софійського собору, які стосуються
некрополезнавчих студій. Однією з перших ґрунтовних праць була: Нікітенко Н.
Під покровом Святої Софії. Некрополь Софійського собору в Києві. – К.: Вид.
Українського товариства охорони памяток історії та культури, 2000. – 96 с.
10
В тексті оригіналу – “шуфра”.
11
І. Скуленко брав участь у декількох збірниках і написав кілька окремих праць.
Див. напр.: Скуленко И. Реставрация бывшего Софийского собора в Киеве // Советский музей, 1936. – № 3. – С. 55–59.
12
Тут помилка у автора спогадів. На Вологодській катедрі владики з ім’ям Андрій
Лінчевський в цей період не було. Є згадка тільки про єп. Філарета Лінчевського,
який впродовж 1910–1921 рр. посідав Черкаську катедру, 1923–1932 рр. був єпископом Чигиринським, 1932–1933 рр. – Вінницьким, 1934 р. – Уманським і до червня
1937 р. – Житомирським єпископом.
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Ценный материал по Софии был в собрании Симзен-Сичевского, собиравшего материалы по Киеву. Ему т. Скуленко передавал по одному
экземпляру всех фотографий,которые делались в Софии при Скуленко. СимзенСичевский умер лет 5 тому назад.
Серебрянные царские врата были переданы т. Скуленко в банк, согласно соответствующего распоряжения13.
Деревянные врата Стретинского предела /резьба по дереву ХVII в./ при
Скуленко находилась в соборе и, по имеющимся у него сведениям были
уничтожены уже в ноябре 1937 г.14.
Кроме работы в самом Софийском соборе, коллектив заповедника
принимал участие в документации Ми15.
Національний заповідник “Софія Київська”, ф. НА-ДР № 147/1, арк. 1–3.
Машинопис.

№2
БОРОТЬБА ЗА СОФІЮ КИЇВСЬКУ
(СПОГАДИ ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА
СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА І. СКУЛЕНКА)
Квітень1975

Київ

Боротьба за Софію Київську
(Спогади)
Тепер це звучить анахронізмом, а сорок років тому, справді, так було.
Ленінське ставлення до релігії, демократичні свободи і гуманне відношення
влади до релігійних громад дехто використав на шкоду. Зокрема релігійна
громада Софійського собору (голова Каленіченко Я. С., ключар піп Бованенко16 ) майже на 4 роки затримали перетворення Собору в заповідник.
Після 1930 року прибутки громади катастрофічно зменшувалися, віруючі
масами відходили від релігії, відправа треб (хрещення, вінчання, похорони)
майже припинилися. Відчайдушні спроби утримати прочан – не мали успіху.
13

До недавнього часу срібні і позолочені царські врата в іконостасі, замовлені
свого часу митрополитом Київським Рафаїлом Заборовським і зроблені у 1747–
1754 рр., вважалися втраченими. Вони важили 114 кг (251 англ. фунт). Авторами
роботи були майстри Волох і Завадовський. Див. докл.: Тит Геврик. Втрачені архітектурні пам’ятки Києва // Пам’ятки України. – 1990. – № 1. – С. 25.
14
Впродовж 1935–1937 рр. у Софійському соборі було розібрано вісім високомистецьких барокових іконостасів роботи українських майстрів ХVІІ–ХVІІІ ст. За
урядовим розпорядженням всі софійські іконостаси після зняття з них позолоти
були порубані і спалені. Див. докл.: Тит Геврик. Втрачені архітектурні пам’ятки
Києва // Пам’ятки України. – 1990. – № 1. – С. 25.
15
На цьому текст спогадів переривається.
16
Тут, можливо, згадано Бутвиненка-Ботвиновського Костянтина Кондратовича – протоієрея УАПЦ, заарештованого 1липня 1934 р., засудженого до страти
в січні 1938 р.
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Скорочення штатів, до якого вдалася громада, пішло так швидко, що
влітку 1932 року був скорочений єдиний сторож. Звичайно, були основні параграфи арендного договору – поточний ремонт будинку не проводився зовсім:
покрівля була як решето, штукатурка обвалилася, вікна повибивані.
Згідно умов аренди треба було розірвати договір і будинок взяти під контроль держави. Але верховоди громади чогось вичікували, а представники
влади, щоб не ущемити релігійних почуттів, панькалися з ними.
До всього того ще повадилися оригінальні злодії:замки на місці, грати на
вікнах цілі, а речі зникають. Під час дощу сторож, який продовжував працювати без зарплати, найбільші дірки на даху закладав старим тряпівчям,
у вікна вставляв фанеру, або різні покидьки, воду з собору виносив, буквально,
відрами. Становище було жахливе.
Наприкінці жовтня 1932 року була подана перша доповідна записка в
ЦК партії, копія Раднаркому. Відповідь одержали: справою будуть займатися
тт. Постишев17 П. П. і Шелехес18 (перший заступник Голови Раднаркому).
Та пройшло ще майже два роки на переговори з керівниками громади. Під
різними приводами вони затримували справу.
Нарешті, в січні 1934 року, Нарком освіти т. Затонський19 В. П. наказав
директору музейного городка (Лавра) Багрію О. Н. прийняти Софійський собор у релігійної громади, як філіал Музгородка20 . Одночасно Софійському
філіалу підпорядкувалась Андріївська церква (безхозна)21 . Вийшло – філіал з
філіалом.
Прийняти від релігійної громади майно і скласти відповідного акта було
доручено мені, як завідуючому філіала. В березні почали здачу-прийомку.
А що там було приймати? Переписали Іконостаси, ікони, панікадила та 12 пар
бархатних тапочок, що вживалися “при омовенії ніг”22. 5 травня 1934 року
підписали акт, що релігійна громада здала, а музейний городок прийняв
у своє відання Софійський собор з усім майном. Акт підписання: від музейного
17

Постишев Павло Петрович (1887–1939) – радянський партійний і державний
діяч, у 1933–1937 рр. – член Політбюро ЦК КП(б)У.
18
Шехелес Ілля Савелійович (1891–1938) – радянський партійний і державний
діяч, у 1934–1938 рр. – перший заступник Голови РНК УРСР.
19
Затонський Володимир Петрович (1888–1938) – партійний і державний діяч,
у 1925–1937 рр. – член Політбюро ЦК УП(б)У, академік АН УРСР.
20
Тут: Музейного городка (містечка) в Києво-Печерській лаврі, який існував
з 1926 р.
21
В Андріївській церкві православна громада УАПЦ існувала з 1919 по 1925 рр.
Восени Андріївську церкву було передано прорежимній обновленській церкві, а
пізніше взагалі зачинено.
22
Обряд “омовенія ніг” існує в Православні Церкві на підставі євангельського
свідчення про те, що напередодні страти Ісус Христос омив ноги апостолам (Ів. 13:
1–17). Церква встановила цей обряд на згадку про ці події і відбувався він у Страсний
Четвер. Обряд здійснювався таким чином, що архієрей символічно омивав ноги
священикам і тому задля зручності і урочистості виконання цього обряду в храмі
повинні були бути такі тапочки.
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городка ст. науковий співробітник Скуленко Іван Михайлович, релігійної громади – голова Каленіченко Яким Степанович і ключар Бованенко. Так я став
завідуючим філіала, а з липня 1934 р. – директором Софійського заповідника.
Щоб не було плутанини залишимо Андріївську церкву. У 1925 році релігійна громада автокефальної церкви мала зробити капитальний ремонт і
реставрації в середині церкви. Були зроблені, повністю, риштування, але
громада самоліквідувалася і церква в риштуванні простояла 10 років. У 1935
році зробили повністю ремонт, поновили іконостас і живопис.
Зрештою всі формальності були закінчені, можна приступати до роботи.
А як? Грошей – жодної копійки. Матеріалів – ані крихти.
Завідуючий і сторож (уже с платнею), безліч гостей: шанувальників і
цінителів старовини і історії і без кінця поздоровлення. Казали: у Софії з дня
Брестської унії другий щасливий день. Перший як приймали присягу на
вірність Російському народові і другий – як стала державним заповідником.
Вірно кажуть – безвихідного становища не буває. Новий заповідник відвідали Косіор23 С. В., Постишев П. П., Любченко24 П. П., Шелехес, Затонський В. П., Хвиля А. А. і ін. Вони пересвідчилися, що рятувати Софію треба
негайно. Тут же Голова Раднаркому Любченко П. П. дав розпорядження Шелехесу (своєму заступнику) виділити з резервного фонду Раднаркому 250
тисяч крб. (цифра точна) і забезпечити Софію матеріалами в потрібній кількості. Затонський В. П. наказав своєму заступнику – Хвилі А. А. взяти шефство над Софією і забезпечити відповідними кадрами і всім, що буде потрібно.
І робота закипіла. Всі партійні і радянські організації йшли назустріч Софії. З матеріалами було дуже сутужно – вся країна будувалася, а для Софії
найдефіцітніші матеріали – цемент, ізвість, залізо, скло, все, все – відпускалося
вагонами. Дали дві вантажні машини та ще купили коня, щоб не було затримки
в роботі. Міськом партії надав легкову машину “емку” в розпорядження
завідуючого. Працювали від темна до темна, треба було до осені все закінчити.
Софія невпізнано змінилася.
Технічний бік справи був забезпечений надзвичайно кваліфікованими і
досвідченими кадрами. Головним інженером, за сумісництвом, був головний
інженер-архітектор наркомпросу, досвідчений будівничий – Шкаруба М. І.,
його помічником – технік, зав[ідуючий] господарством Семенов О. Т.;
прізвища десятників і бригадирів – забув. Окремо треба сказати про сторожа
Ємця П. О. Не можна підрахувати і визначити, скільки добра для Софії зробила
ця людина. Всі працювали натхненно, самовіддано, на совість. Коли філіал
став самостійною одиницею – бухгалтерію очолив главбух Лизак С. Я.
Поки “одягали” Софію в залізо, ізвість і скло, ніяких реставраційних робіт
не проводили, але активно до них готувалися. Були проведені вибіркові об23

Косіор Станіслав Вікентійович (1889–1939) – радянський партійний і державний діяч, у й934–1938 рр. – перший секретар ЦК КП(б)У.
24
Любченко Панас Петрович (1897–1937) – партійний і державний діяч УРСР, у
1934–1937 рр. – член Політбюро ЦК КП (б)У.
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стеження мозаїк і фресок з метою визначення найбільш “аварійних” ділянок.
Маленьке відхилення.
У лютому 1934 р. почалися роботи по зніманню мозаїк і фресок в Соборі
Михайлівського-Золотоверхого монастиря. Роботами керували: мозаїки – відомий професор Фролов В. О., його помічник – Малишев. Фрески – теж досить відомий спеціаліст – Юкін П. І. Зняті мозаїки і фрески відвозили в Лавру і там їх препарували. Роботи велися весь 1934 рік.
Оскільки роботи по зніманню і препаруванню мозаїк і фресок проводилися
вперше в світі, консультантом і керівником було запрошено академіка
Грабаря І. Е.
В процесі роботи ще не знали, чи будуть михайлівські мозаїки і фрески
установлені, чи будуть зберігатися окремими шматками, як вони виходять
після препарування. Техніку зняття і препарування мозаїк і фресок описувати
не буду, щоб краще зосередитися на роботах в Софії.
У листопаді 1934 р. були складені попередні плани першочергових робіт,
а саме – закріплення і очистка мозаїк, відкриття фресок, архітектурні дослідження і археологічні розкопки. Для керівництва роботами була утворена
комісія під головуванням Грабаря І. Е. До складу комісії увійшли:
Меркуров С. Д., Манізер М. Г., – скульптори Гіляров С. О. – мистецтвознавець, Касперович М. І. Трипільський Д. М. – художники, Моргілевський І. В. – історик архітектури, Петровський М. Н. – історик,
Козубовський – директор Інституту археології, Кумпан Ф. І. – директор
музею Російського мистецтва Багрій О. Н. – директор Музгородка,
Мовчанівський – археолог і Шкаруба М. І. – головний інженер, а також
Фролов В. О. і Юкін П. І. Можливо когось я забув – прошу вибачення.
Комісія здається дещо громіздкою, але це лише з першого погляду. Голова комісії Грабарь І. Е. дозволив своему заступникові, це б то мені, вирішувати всі поточні, дрібні питання комісії у складі виконавців робіт та членів
комісії – киян. В цілому ж комісія збиралася один раз на рік. Але всі протоколи
засідань “малої комісії” надсилалися всім членам, а найперше голові.
З початком 1935 року почалися широким фронтом реставраційні роботи в Софії. Кошторисом на 1935 рік було передбачено великі асигнування
на утримання основних керівників робіт. Як уже говорилося, всіма роботами по закріпленню і очистці мозаік керував і виконував професор
Фролов В. О., помічником у нього був Малишев. Роботами по фресках
керував і виконував відомий спеціаліст Юкін П. І. Він крім усього, мав
схвальні відозви спеціалістів, подяку і орден від англійського уряду за блискуче проведені відкриття і реставрацію фресок у Вестмінстерському палаці. Архітектурними дослідженнями керував відомий знавець Софії, професор історії архітектури Моргілевський І. В., його асистенти – Говденко Г. Г., Краміда С. П. і Сегал Б. М. Археологічними розкопками керував
Мовчанівський.
В штаті заповідника був фотограф з високим окладом – Горохов С. І.
Він виконав титанічну роботу – зафіксував на плівку кожний крок, кожний
сантиметр – де проводилась якась робота.
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Описувати подробиці виконування робіт немає потреби. Вони проводились
суворо за планом, а наслідки можна бачити й тепер. Мозаїки закріплювались,
фрески відкривалися, все йшло нормально.
З приємністю хочу відзначити таку деталь: влітку 1935 року Софія являла собою справжню “мекку”. Цілими днями сюди безперервним потоком
ішли люди, щоб подивитися, що тут робиться. Збиралися купками, обговорювали, давали поради, просилися піднятись на риштування, задавали безліч
різних запитань. Зацікавленість з боку наших людей була дивовижною. Довелося серед літа, позапланом, відкрити екскурсійний сезон.
Повернемось до Михайлівських мозаїк і фресок. Мозаіки головної апсиди являли собою закінчену евангельську композицію “Евхаристія”.
Не час і не місце доводити тут, яка культурно-історична цінність Михайлівських мозаїк. Але вони лежать у Лаврі “мертві”, ніхто їх не бачить. Одного
разу, на засіданні “Великої комісії” голова І. Е. Грабарь поставив завдання:
думайте всі, робіть, що хочете, а безцінні витвори нашого народу повинні
стати доступні для огляду всіх бажаючих.
Найпростіше рішення – встановити окремі шматки, як вони знімалися,
рядом один до одного, на рівній площині. І справі кінець. Але від розгляду
окремих шматків не створюється закінчена композиція. Враження розсіюється. Тому с таким вирішенням справи не поспішали.
Хто перший вніс нову, оригінальну пропозицію – не пам’ятаю, а спитати ні
в кого. Суть пропозиції така проста, як і геніальна: треба показати Михайлівські
мозаїки ніби “в натуральну величину”, тобто збудувати апсиду – точну копію
апсиди Михайлівського собору і в ній відтворити “Евхаристію”, так як вона
була. Тепер все здається просто, а насправді воно дуже складно і хлопотно.
Моргілевський І. В. з своїми асистентами провів точні обміри апсиди
Михайлівського собору. На південній стороні другого поверху Софії виявилась
підходяща за розмірами зала, яка й прийняла Михайлівські мозаїки і фрески.
Це як коротко. А на ділі, головний інженер Шкаруба М. І. не наваджувався
сам вирішити питання: з якого матеріалу будувати каркас апсиди, щоб не
давати нових підпорок, не псувати древньої стіни. Тепер же мозаїки на цементі – вага їх дуже велика. Були запрошені відомі київські архітектори на
консультацію: Альошин П. Ф., Вербицький О. М., Юрченко П. Г. і ін. Після
ретельних обмірів і розрахунків комісія вирішила: без додаткових підпорок
можна будувати каркас дерев’яний, з мореного сухого дуба, а де його взяти?
Тепер уже за справу взявся Шкаруба М. І. З неймовірними труднощами
він знайшов такий дуб і за великі гроші ми його придбали. Решту можна
роздивлятися тепер. Нова апсида точно відтворила стару: така ж кривизна
площини, висота від підлоги до мозаїк. Коли Грабарь уперше побачив мозаїки
(Михайлівські) на новому місці, він патетично заявив: ось тепер весь світ
може милуватися безсмертними витворами наших предків. Через сорок років
можна сказати, що зусилля тих, хто встановлював Михайлівські мозаїки і
фрески не пропали марно. Зрозуміло, керівництво, з’єднання швів на стиках і
багато інших дрібниць виконали Фролов В. О. і Малишев.
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Поки встановлювали Михайлівські мозаїки і фрески йшли повним ходом
відкриття фресок у Софії і археологічні розкопки. Перш за все вибрали наносні
підлоги, які з часом піднялися на 80–100 см. Чавунні плити, які ви бачите,
лежать на рівні первісної підлоги. Тепер людина, стоячи на підлозі, на рівні
поч. ХІ ст., повною мірою відчуває висоту і об’єм, масу споруди. Крім того
подекуди збереглися маленькі шматочки первісної мозаїчної підлоги, по яких
можна уявити, якою була вся підлога.
Не буду зупинятися на знахідках археологів. Наша періодична преса широко висвітлювала все це на своїх сторінках. Реставраційні роботи в Софії
привернули до себе увагу іноземних спеціалістів. Американські архітектори
Конант і Кросс написали книжку, в якій дали надзвичайно високу оцінку всьому
тому, що робилося в Софії. В Київ для ознайомлення з Софією стали прибувати
окремі спеціалісти; як лорд Хутимор і цілі делегації, як з Лувра (11 чоловік на
чолі з директором), і всі були в захопленні від побаченого. На жаль не збереглася книга відзивів почесних гостей – там був суцільний діфірамб російській
школі реставрації: закреплення і промивка мозаїк, методика відкриття фресок і інше, робилося вперше у світовій практиці. Ця книга пропала.
Адміністрації Софії доводилось виконувати і деякі побіжні роботи, скажімо взяти до Софії архітектурні деталі славетної Десятинної церкви, що перебували у Стасовській церкві Миколая (1847 р.), і яку кияни за звичкою називали
Десятинною. Всі згадані деталі перебувають у Софії. Їх не то, що перевезли,
а буквально на руках перенесли, зважаючи на їх велику культурно-історичну
цінність. Так само перевезли до Софії алтарну стіну Іринінської церкви. Величезні камені на північній стіні Софії, вони були у стіні Іринінської церкви.
Були проведені зондажі з метою виявлення фресок у церкві Спаса на
Берестові та Михайлівській церкві Видубицького монастиря.
Багато часу забирали відвідини офіційних осіб і цілих груп. Не було дня,
щоб не прийшов хтось з ЦК партії, з Раднаркому, наркомпросу; з якогось
посольства, а то і просто офіційна делегація. Зустрічати і проводжати їх доводилось директору. Та все йшло добре, у всіх робота спорилась і всі були
задоволені.
Переглядаючи в пам’яті все, що було зроблено 40 років тому у Софії, можу
сказати: археологічні дослідження велися не лише під керівництвом такого
досвідченого спеціаліста, як Мовчановський, а тут щодня, буквально, перебували
всі науковці Інституту Археології на чолі з директором Козубовським.
Щодо архітектури, то суворо дотримувались принципу: нічого не чіпати,
навіть там, де було відомо, що кладка ХVІІІ ст. Без дослідження і відповідних
висновків головного консультанта Моргілевського не було зроблено жодної
подряпини. З південної сторони (там і зараз двері ) був вхід до канцелярії, яка
вся містилася в одній великій кімнаті. Жодного кабінету не було. Тут же був
і директорський стіл. Приміщення праворуч використовувались під кладовку.
Ніяких переробок не робили, щоб не порушити стіни ХVІІІ ст., а на стіні живопис того ж періоду.
Закріплення мозаїк і їх промивка були зроблені на найвищому науковому
рівні і за 40 років, що минули, в них майже нічого не змінилося.
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Найбільші побоювання викликали роботи Юкина П. І. по відкриттю фресок. Юкин працював без асистентів. У нього була одна асистентка Нюра, в
обов’язки якої входило подать-принести-забрати-віднести.
Всі реактиви і спосіб їх використання трималися в надзвичайно суворому
секреті. Якщо судити по перших його роботах, то сміливо можна сказати, що
його спосіб повністю виправдав себе.
Його перші роботи: у головному нефі жіноча і чоловіча частини сім’ї
Ярослава Мудрого, апостол Павел, Пантелеймон цілитель і ін. За сорок років
у них не помітно жодних змін, ніби вони зроблені сьогодні. Свого секрету
відкриття фресок так Юкин нікому й не сказав.
З початком екскурсійного сезону було дещо зроблено і в середині Софії:
ліквідували кафедру, що була на лівому стовпі вгорі, бо вона була дуже стара
і властива не православним церквам, а католицьким костьолам. Зняли центральне, величезних розмірів, паникадило, бо воно закривало собою Оранту.
Зняли і здали до Держбанку срібні позолочені царські врата. Все це було
зроблено згідно відповідних ухвал комісії. З усією відповідальністю мушу
заявити, що крім згаданого, найменшої палички не було зачеплено. Було б дуже добре, якби збереглися архіви і фототека, але їх немає.
З самого початку реставраційних робіт у штаті Софії працював дуже
досвідчений фотограф Горохов С. І., який фотографував кожний крок, скажімо
при відкритті фрески фотографувався кожний сантиметр. Два відбитки і негатив, обов’язково поступали в архів.
Невідомо, з яких причин було перервано дуже цікавий і потрібний експеримент. Всім відома казкова міцність цим’янки. Але як вона досягалася? Давно
я чув, що така міцність від ізвесті гашеної в ямах і довголітньої витримки.
Вирішили пересвідчитися в цьому: заклали три ями, в них загасили ізвість з тим,
щоб відкривати ями через певні проміжки часу. Здається мені, що третю яму мали
відкрити у 1975 р. Ями ліквідували і експеримент не був доведений до кінця.
Сорок років – термін достатній, щоб ще й ще раз передумати, а чи
все було правильно зроблено при дослідженні й реставрації такого важливого
пам’ятника, як Софія? На жаль крім мене та одного-двух учасників, нікого не
лишилося. Здається мені, правильно. Як ми бачили, керівництво було на найвищому науковому рівні. Можливо методика роботи хибувала? Ні. Все точно
фіксувалося у відповідному протоколі і фотографувалося. Та все геть чисто: і архіви і фототека пропало.
Зважаючи на важливість роботи, яку мені пощастило починати, я намагався бути абсолютно об’єктивним.
Багато людей взяли участь у відродженні Софії. Релігійна громада призвела її, майже, до загибелі. Радянська влада, не шкодуючи коштів, відродила безцінний пам’ятник древньоруської культури. Лише в нашій країні,
під керівництвом Ленінської партії, всі пам’ятники культури і історії перебувають під надійною охороною і використовуються на благо народу.
Всі, хто сорок років тому, так чи інакше допоміг у відбудові Софії, хто
брав участь у налагодженні науково-дослідних і реставраційних робіт заслуговують найвищих похвал.
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Але вище всяких похвал, безумовно, є беззмінний на протязі 35 років
сторож Ємець Павло Омелянович. Цей невтомний трудяга всього себе присвятив служінню Софії. Немає такої мірки, якою можна було б виміряти і
немає такого золота, яким можна було б оцінити його труди, покладені на
збереження Софії. Про його чесність і акуратність ходили анекдоти.
Пройшло сорок років. Термін і великий і малий. Мабуть я когось таки
забув тут згадати добрим словом. Нехай мені вибачають – винен не я, а час.
Але всім і згаданим і незгаданим прийдешні покоління скажуть спасибі.
Перший директор Софійського заповідника
Квітень 1975 р. Київ, Стрілецька 4–8
Скуленко Іван Михайлович
підпис
Національний заповідник “Софія Київська” НА-ДР № 147/3, арк. 1–10.
Машинопис.

Чепуренко Яна

КОЛЕКЦІЯ СУЧАСНИХ ДОКУМЕНТІВ
Заснування Фонду Президентів України (далі – ФПУ) пов’язано із
становленням і функціонуванням в Україні інституту президентства. Ця
інституція є порівняно новим явищем у суспільно-політичному житті та
державному будівництві України. У липні 1991 р. Верховною Радою Української РСР було прийнято два закони “Про заснування поста Президента
Української РСР і внесення змін до Конституції (Основного Закону)
Української РСР”, що започаткували інститут президентства в Україні і
визначили його головні засади: та “Про Президента Української РСР”.
Процес становлення інституту президентства тривав у ході підготовки
нової Конституції України. Теоретичною основою становлення інституту
президентства стала насамперед Концепція нової Конституції України, яку
було схвалено Верховною Радою України 19 червня 1991 р., проекти Конституції України в редакції 1992, 1993, 1995 рр., а також Конституційний
Договір між Верховною Радою України та Президентом України, ухвалений
8 червня 1995 р. Остаточно статус Президента України було визначено
Конституцією України, прийнятою на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 р. Саме у цей час було прийнято рішення про організацію
документного потоку державотворчої тематики в окрему бібліотечно-архівну колекцію – Фонд Президентів України. Вирішальними у цій справі
стали два документи. Перший – це Указ Президента України від 5 квітня
1996 року № 244/96 “Про надання Центральній науковій бібліотеці ім.
В. І. Вернадського статусу національної”, яким був підтверджений факт
заснування в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського Фонду Президентів України. Другий документ – це Указ Президента України

110

Історія установ

від 11 жовтня 1996 року № 936/96, яким було затверджено Положення про
Фонд Президентів України, що визначило основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
У світі існує практика формування президентських бібліотечно-архівних колекцій. Відомі зібрання президентів США (президентські бібліотеки), президентські архіви та музеї в країнах Європи, пострадянських
країнах. Основною ознакою президентських бібліотечно-архівних колекцій
є їх функціонально-цільове призначення: збирання, збереження, використання та залучення до наукового обігу документної спадщини президента
конкретної країни.
У таких колекціях існують традиційні тематичні напрями: історія становлення та формування інституту президентства, організаційні і правові
засади функціонування інституту президентства конкретної країни, розкриття офіційної діяльності президента країни, всебічне висвітлення життя
президента в контексті його допрезидентської, президентської та післяпрезидентської діяльності. Традиційно структурою документного фонду є
органічне поєднання бібліотечного, архівного та музейного фондів у єдиний
документний фонд президентської бібліотечно-архівної колекції.
Іншою характерною ознакою є розроблення і проведення під егідою
президентської бібліотечно-архівної колекції освітніх, наукових та культурнопросвітницьких програм, спрямованих на формування національної свідомості, патріотизму, поваги до своєї історії. Найкращі світові традиції організації збереження та використання документної спадщини інституту президентства знайшли місце в “Положенні про Фонд Президентів України”.
Зазначені вище документи регламентують також: функції ФПУ (історико-меморіальна, наукова, освітня, виховна, інформаційна та культурнопросвітницька); правові та організаційні засади, типологічний склад документів, основи зберігання та використання документного фонду.
Фонд Президентів України засновано у Національній бібліотеці України
ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ) не випадково. Саме в цьому науковому та культурному центрі відпрацьовані технології збереження рукописних та культурних пам’яток, існує досвід комплектування, наукової систематизації, збереження та використання колекційних фондів.
Характерними рисами ФПУ, які різнять цю колекцію від інших президентських бібліотечно-архівних колекцій є:
· об’єднання в одному фонді документної спадщини усіх президентів
України, що висвітлює процеси державотворення, створює умови для комплексного дослідження інституту президентства, діяльності президентів України, форм державної влади на території України;
· формування документного фонду розпочато майже одночасно із
запровадженням та конституційним оформленням інституту президентства
в Україні, що сприяє повноті комплектування;
· ФПУ є структурним підрозділом НБУВ, що дає змогу ефективно
поєднувати інформаційні ресурси у справі бібліотечного, інформаційного,
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бібліографічного, аналітичного обслуговування як користувачів бібліотеки,
так і державних органів влади, зокрема, здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Президента України.
Створення Фонду Президентів в України, реалізація завдань та функцій
бібліотечно-архівної колекції, визначених у Положенні, є вагомим внеском
у справу збереження історичної спадщини України.

№1
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Центральній науковій бібліотеці
імені В. І. Вернадського статусу національної
5 квітня 1996 р.

м. Київ

Ураховуючи роль Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського НАН України як провідного наукового та культурного центру, її роботу щодо інформаційно-методичного забезпечення науково-дослідних
і державних установ та читацьких запитів, особливе значення у збереженні
рукописних та друкованих пам’яток культури
постановляю:
1. Надати Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського
Національної академії наук України статус національної та надалі іменувати
її Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, залишивши у підпорядкуванні НАН України.
2. Заснувати в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
Фонд Президентів України.
3. Президії НАН України затвердити протягом місяця Положення про
Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського і подати на затвердження проект Положення про Фонд Президентів України.
Президент України
Л. КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 1996 року
N 244/96

№2
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Фонд Президентів України
11 жовтня 1996 р.

м. Київ

Затвердити Положення про Фонд Президентів України (додається).
Президент України
Л. КУЧМА
м. Київ, 11 жовтня 1996 року
N 936/96
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 жовтня 1996 року N 936/96
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№3
ПОЛОЖЕННЯ

про фонд Президентів України
1. Фонд Президентів України (далі – Фонд) є структурним підрозділом
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – Бібліотека), заснованим Указом Президента України від 5 квітня 1996 року N 244
“Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної”. Фонд діє на правах науково-дослідного інституту.
Фонд як спеціальна бібліотечно-архівна колекція є основним центром,
що забезпечує збирання, збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя Президентів України.
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Положенням.
З питань організації та методики ведення архівної справи Фонд керується правилами, інструкціями і рекомендаціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України (далі – Головархів), а з питань
роботи з друкованими виданнями – правилами, інструкціями і рекомендаціями Бібліотеки.
3. З питань державної, суспільно-політичної діяльності, творчості Президентів України основними завданнями та функціями Фонду є:
збирання, збереження матеріалів, що знаходяться у Фонді, та створення необхідних умов для користування ними;
бібліотечний і архівний облік д окументів, їх державна реєстрація відповідно до законодавства;
наукове опрацювання документів та створення науково-довідкового
і довідково-пошукового апарату;
запровадження матеріалів Фонду в науковий, освітній, культурний обіг;
інформування широкої громадськості про діяльність Президентів України, формування у суспільній думці поваги до інституту президентства,
особи Президента України як глави держави та символів державної та
президентської влади;
інформаційно-аналітичне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування
Президентів України та їхніх служб;
формування баз даних про виступи Президентів України, відгуків про
них і наукова експертиза точності цитування актів Президентів України та
їхніх офіційних виступів у вітчизняній і зарубіжній пресі;
вивчення досвіду функціонування інституту президентства інших держав, а також діяльності президентських бібліотек, фондів, архівів і аналогічних їм установ іноземних держав;
розроблення і координація під егідою Президентів України програми
видання серії “Бібліотека Президентів України”, яка включає найважливіші
пам’ятки національної культури.
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4. До Фонду належать:
1) документи на всіх видах носіїв інформації з особистих архівів Президентів України, що перебувають у їхній приватній власності (і не входять
до номенклатури справ державного архіву Президентів України) та інших
осіб, до повноважень яких належить допомога Президентам України у виконанні їх державних обов’язків;
2) особисті бібліотеки Президентів України та інші друковані видання,
що відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та
життя Президентів України;
3) службові видання адміністрацій Президентів України, інших органів
та служб при Президентах України;
4) документальні матеріали приватних осіб, які причетні до державної,
політичної, громадської, творчої діяльності Президентів України та всього
періоду їхнього життя, у тому числі особисті матеріали родин Президентів
України;
5) документальні матеріали громадських організацій і осіб, діяльність
яких може бути так чи інакше пов’язаною з реалізацією ідеї президентської
влади в Україні, у тому числі Президентів України, обраних політичними
об’єднаннями діаспори, президентів Західноукраїнської Народної Республіки і Карпато-Української республіки, кандидатів у Президенти України,
а також видання про історичні форми організації державної влади на
території України;
6) документальні матеріали та твори мистецтва, що містять будь-яку
інформацію про Президентів України та створені будь-коли і з будь-якого
приводу у всіх можливих формах закріплення інформації;
7) копії архівних документів офіційної діяльності Президентів України,
їхніх органів та служб, матеріалів про життя й творчість, що зберігаються
в інших бібліотеках, архівних установах України та поза її межами;
8) зарубіжні публікації та бази даних, що містять матеріали про життя
і діяльність Президентів України й аналіз функціонування інституту президентства в Україні;
9) матеріали про досвід функціонування інституту президентства за
кордоном і про діяльність президентів іноземних держав;
10) науково-довідковий фонд, який містить бібліографічну та іншу науково-довідкову інформацію про наявність документів Президентів України
і документів про їхню діяльність, що зберігаються в Бібліотеці, інших бібліотеках, архівних установах України та поза її межами.
5. Склад документальних матеріалів, що передаються на постійне
зберігання до Фонду, визначається Президентами України, їхніми законними
представниками, особами, що діють за їхнім дорученням, та іншими власниками документів.
6. Рішення про включення до Фонду документів приймається експертно-перевірною комісією Бібліотеки у складі архівістів, бібліотекарів,
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науковців, представників відповідних служб Адміністрації Президента України, Головархіву України, дирекції Бібліотеки та керівництва Фонду. Положення про експертно-перевірну комісію та її персональний склад затверджуються генеральним директором Бібліотеки.
Під час прийому-передачі складається спеціальна угода між Президентом України, його повноважним представником або іншим власником
та Бібліотекою. Угодою визначаються умови передачі, право власності, збереження та використання документальних матеріалів.
При передачі документальних матеріалів до Фонду їхні власники
мають право висунути додаткові умови щодо зберігання та використання
документів відповідно до законодавства.
7. Для виконання покладених завдань та функцій Фонд має право:
одержувати від Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, громадян відомості про наявність документів та інших
матеріалів, пов’язаних з життям і діяльністю Президентів України;
інформувати Президента України про стан роботи з документами та
іншими матеріалами Фонду, а також про необхідність поповнення його
новими надходженнями;
визначати, відповідно до законодавства, порядок користування документами та іншими матеріалами, що знаходяться на зберіганні;
розробляти, за погодженням з Головархівом України та Бібліотекою,
нормативно-методичні документи, що стосуються роботи Фонду;
скликати конференції, наради, семінари з питань роботи з документальними матеріалами Фонду.
8. Бібліотека надає право доступу до матеріалів або копій Фонду кожному дієздатному громадянинові України, іноземцеві. Архівні матеріали видаються на підставі заяви та документа, що посвідчує особу.
Особам, які не мають соціально-правової, наукової, службової або іншої
документально підтвердженої потреби в користуванні архівними документами, останні надаються лише в копіях.
9. Оригінали документів та довідковий апарат надаються у користування після науково-технічного опрацювання та обліку з моменту їх надходження на зберігання. Залежно від мети документальні матеріали видаються у вигляді оригіналів, копій, бібліографічних і археографічних переліків, історичних та фактографічних довідок, аналітичних оглядів тощо.
10. Обмеження, строки розсекречування та форми доступу до архівних
документів та документальної інформації регулюються Законами України
“Про державну таємницю”, “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, а також цим Положенням.
Фонд та Бібліотека мають право обмежити доступ до документальних
матеріалів.
а) на час науково-технічного опрацювання або реставрації з метою
збереження документів;
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б) неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними або обмежено дієздатними, та особам, які грубо порушували порядок користування
документами;
в) з метою захисту законних прав та інтересів власників документів
на їхню вимогу;
г) в інтересах зберігання державної таємниці та інших передбачених
законодавством таємниць;
д) у випадках, коли документи можна використати з метою дискредитації особи Президента України, членів його родини; коли вони мають
конфіденційний характер.
Доступ до документів, які зачіпають законні права та інтереси громадян, здійснюється з дозволу цих громадян або їхніх законних представників.
Доступ до документів не може бути обмеженим з політичних чи ідеологічних мотивів.
11. Умови обмеження доступу до документів Фонду можуть визначатися Президентами України, їхніми законними представниками або уповноваженими особами, а також власниками документів на будь-який строк.
12. Виняток з обмеження доступу до документів Фонду становлять
випадки, коли матеріали надаються:
а) колишнім Президентам України, за якими зберігається право необмеженого доступу до документів їхнього архівного та персонального фонду;
б) представникам адміністрацій Президентів України, які уповноважені
на це з метою використання документів для поточної діяльності за письмовим поданням Президента України або уповноваженої ним особи;
в) фахівцям, що уповноважені здійснювати науково-технічне опрацювання документів, та керівництву Фонду для поточної роботи з організації Фонду;
г) представникам судових та слідчих органів у порядку, визначеному
законодавством України.
13. Строки обмеження доступу визначаються генеральним директором
Бібліотеки згідно з законодавством, а також за письмовим поданням Президентів України, їхніх законних представників, уповноважених ними осіб,
власників документів.
14. Умови використання матеріалів регулюються Законами України
“Про Національний архівний фонд і архівні установи”, “Про авторське право
та суміжні права”, “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, іншими законодавчими актами.
15. Загальне керівництво Фондом здійснює генеральний директор Бібліотеки. Фонд очолює директор, якого затверджує Президія Національної
академії наук України за поданням генерального директора Бібліотеки,
погодженим з Президентом України, який перебуває на посаді.
Директор Фонду здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань, представляє Фонд
з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.
16. Структуру Фонду затверджує вчена рада Бібліотеки, а граничну
чисельність та фонд оплати праці – генеральний директор Бібліотеки.
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Фінансування діяльності Фонду здійснюється з Державного бюджету
України за окремими нормативами.
Глава Адміністрації
Президента України

Д. Табачник

Сергій Дьогтєв

М. М. ШВЕРНИК ПРО ХІД ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ СРР
Не дивлячись на широку історичну, історіографічну базу теми індустріалізації у вітчизняній та зарубіжній історіографії, джерелознавчий аспект
її розв’язання потребує додаткового студіювання.
В останні десятиліття ХХ ст. до наукового обігу введено багато документів, які раніше були малодоступними або недоступними загалом,
що створило умови для нового трактування епохи стрімкої модернізації
радянського суспільства 1920–1930-х рр. Не викликає сумніву те, що
проведення індустріалізації було історично зумовленою необхідністю. За
дуже короткий період Радянський Союз зробив важливі кроки на шляху
промислового розвитку суспільства. Та ціна створення сучасної економіки
була надзвичайно високою. Багато економічних, політичних, правових, психологічних, етичних аспектів проведення індустріалізації залишаються відкритими, вимагають додаткового вивчення, апробацій за допомогою наукових дискусій. Переслідуючи цю мету, пропонуємо до уваги читачів довідку секретаря бюро фракції ВКП (б) Центрального комітету Всесоюзної
1
профспілки робітників-металістів Миколи Михайловича Шверника , датовану 26 жовтнем 1929 р. Це був час підведення перших підсумків остаточного відмовлення від засад нової економічної політики, запровадження
п’ятирічок, як головного вияву планової економіки, переходу до форсованих
темпів індустріалізації, штурмівщини, централізації управління промисловістю. Момент появи документа надає йому ще більшої актуальності.
Важко повірити в те, що документ завжди зберігався у відкритому
доступі архівного фонду Державного всесоюзного об’єднання машинобудівної та металообробної промисловості ВРНГ СРСР (Машинооб’єднання)
Російського державного архіву економіки (ф. 5716) у справі 198 –2“Материалы о ходе соцсоревнования на заводах Машинообъединения” . Зміст
документа досить правдиво розкриває реальну картину протікання індустріалізації в Українській СРР на прикладі стану справ в Південному машинобудівному тресті. До складу треста входили Миколаївський суднобудівний завод ім. Андре Марті, Харківський, Луганський паровозобудівні
заводи та інші прмислові підприємства-гіганти УСРР.
Через величезну кількість фактажу, зібраного комісією М. М. Шверника, текст публікації надзвичайно інформативний, ілюстрований витягами
з документів поточного діловодства тресту, доповнений “живими цитата-
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ми” робітників, службовців підприємств, записаними в ході непротокольного
спілкування, що надає документу ще більшої значущості.
Відмовляючись від розлогого коментарю, пропонуємо дослідникам
зробити власні, вільні від не своїх думок висновки щодо агітаційно-масової,
організаційної роботи на підприємствах, соціалістичних змагань, трудової
дисципліни, політичних настроїв робітників, народжених політикою ВКП (б),
взаємин між кваліфікованою та простою робочою силою, робітничим класом і селянством, інакше кажучи, реакції суспільства на шляхи, методи,
засоби здійснення більшовицького експерименту – індустріалізації.
1

Шверник Микола Михайлович (1888–1970) – державний, політичний діяч СРСР,
член РСДРП (б) із 1905 р. Активний учасник профспілкового руху (1905–1917, 1921–
1923, 1929, 1930–1944, 1953–1956). Член ВЦВК, ЦВК СРСР, депутат Верховної Ради
СРСР. У 1950–1960-х гг. – член Президії ЦК КПРС.
2
Архівний фонд Державного всесоюзного об’єднання машинобудівної та металообробної промисловості ВРНГ СРСР (Машинооб’єднання) (ф. 5716 РДАЕ) налічує 610 одиниць зберігання за 1929–1930 рр. Машинооб’єднання створило на
основі трестів і підприємства Головного управління машинобудівної промисловості
(Головмашбуд), Всесоюзного машинотехнічного синдикату машинобудівної промисловості ВРНГ СРСР (ВМТС), Державного об’єднання машинобудівних заводів
(ДОМЗи), ряду великих залізничнодорожних майстерень системи НКПС. До складу
Машинооб’єднання входило 104 підприємства, об’єднаних у трести союзного, республіканського та місцевого значення. У зв’язку з розвитком спеціалізації машинобудування на базі Машинооб’єднання в серпні 1930 р. організовано три самостійних
об’єднання – важкого, середнього машинобудування, транспортного устаткування.
У фонді Машинооб’єднання зберігаються матеріали про реорганізацію вищих технічних навчальних закладів, у т. ч. і в Україні.

№1
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЮМТ’А
26 жовтня 1929 р.

Массовая экономработа

Москва

Переходя к освещению состояния союзной массовой работы на предприятиях ЮМТ’а, ЦК БСРМ исходит из основной предпосылки – выяснить
и вскрыть в порядке самокритики с наибольшей полнотой все ее недостатки. При этом почти совершенно опускаются успехи и достижения,
а также работа союза по устранению этих недостатков.
Массовая экономработа на предприятиях ЮМТ’а характеризуется
следующими данными:
В 1-м полугодии 1927/28 г. в работу производственных совещаний
было вовлечено 19%, а в 1-м полугодии 1928/29 г. – 28%. Этот процент по
предприятиям ЮМТ’а, на которых работает значительное количество старых кадровых рабочих и имеющих довольно значительную прослойку партийцев и комсомольцев, надо считать недостаточным. Например, на заводе Марти, где партийный и комсомольский состав достигает 40% всех
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рабочих, только около 12% партийцев и 6% комсомольцев принимают участие в работе ПС. Основной причиной слабого участия рабочих в ПС следует считать слабое выполнение предложений рабочих.
Так, в 1-м полугодии 1927/28 г. Совершенно не выполнено 32% предложений, в 1-м полугодии 1928/29 г. Администрацией под различными предлогами на выполнено уже 89,6%. Число невыполненных предложений рабочих растет. Во время смотра ПС от рабочих поступили тысячи ценных
предложений, которые не вошли в вышеотмеченный учет и также далеко
не использованы.
Уменьшается также количество предложений, принятых полностью
или частично, в особенности за счет количества предложений, находящихся
в стадии согласования. В первом полугодии 1927/28 г. Принято предложений полностью или частично 86%, во 11-м полугодии – 63,6%, а в 1-м
полугодии 1928/29 г. Только 53,5%, и в это же время количество предложений в “стадии согласования” возросло с 2,7% до 39,1%. Число предложений совершенно отклоненных администрацией сокращается: в 1-м полугодии 1927/28 г. было отклонено совершенно 11,3%, то в 1-м полугодии
1928/29 г. Отклонено только 7,4%, что свидетельствует, с одной стороны,
о том, что рабочие вносят реальные предложения, могущие быть использованными предприятием, а с другой, то хозяйственники вместо прямого
отклонений предложений маринуют их в порядке “согласования”.
Несколько характерных примеров, как выполняются предложения
рабочих:
На заводе им. Марти 13/1У–27 г. ЦК предложил, станок для гнутья
труб в холодном состоянии для медно-котельного цеха не покупать за
границей, а изготовить на заводе. Мотивы: станок необходим, лицензий
на ввоз такого не дают, да и нечего затрачивать валюту, когда можно
станок сделать у нас. Начинается переписка по этому вопросу между
заводоуправлением и ПК, между последней и различными отделами завода
и т. д. Прошло уже 2 с лишком года, до сих пор вопрос не решен, а переписка
по этому вопросу разбухла до необычайных размеров.
По ХПЗ – 24/ІХ–27 г. было вынесено предложение проложить узкоколейку от лесоматериалов до вагонеток – предложение принято, но до
сих пор не выполнено; 13/Х–27 г. было принято предложение установить
в сталелитейном цеху пескоструйный аппарат для очистки литья – не
выполнено.
В 26 г. было принято предложение об исправлении пневматической
магистрали для рационального использования сжатого воздуха – до сих
пор не реализовано.
28/ХІІ–26 г. было принято предложение о постройке в кузнечном цеху
специальной печи для нагрева болванок никелевой стали во время ковки.
До сего времени не выполнено. Предложение вынесено 15/І–29 г. об устройстве подогревателей воды для питания паровых котлов – также не
выполнено. Предложение о необходимости вывозить литье на вагонетке
(а не краном) – до сих пор еще не выполнено.
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Таких фактов можно привести в очень большом количестве.
Очень скверно поставлен учет экономии от предложений рабочих. Одно
несомненно, что предложения рабочих приносят предприятиям значительную пользу в экономии. Например, по неточным подсчетам за полгода
предложения рабочих по зав. Марти дали экономию в сумме 157.000 руб.
Прошедший смотр ПС установил следующие недочеты, которые
влияют на вовлечение широких рабочих масс в экономработу, а именно:
Слабое выполнение предложений рабочих.
Плохая постановка премирования рабочих за лучшие предложения.
Отсутствие учета эффективности реализованных предложений и отчетности хозорганов о выполнении предложений и отсутствие необходимых средств,
предусмотренных промфинпланами на проведение в жизнь предложений.
Нерегулярный созыв почти всех ПС и отсутствие правильного учета
в их работе. Отсутствие предварительной проработки вопросов перед постановкой их на обсуждение ПС. Несвоевременное извещение рабочих о
дне ПС и объявление повесток дня. Отсутствие твердо установленных
сроков по предложениям для выполнения хозорганами и слабый контроль
со стороны ПК и завкомов за своевременным разрешением вопросов.
Прохождение предложение через 4–5 инстанций, что затягивает выяснение
целесообразности предложений на год и больше и отсутствие увязки в работе ПС и органов рационализации.

Работа ВКК
С целью улучшения хозяйственной работы, на заводах ЮМТ’а были
организованы временные контрольные комиссии, которые имели своим
заданием изучение системы планирования производства и установление
мероприятий для его улучшения.
На заводе Марти ВКК проделала большую работу по изучению всей
системы планирования производства, начиная от цеха до порядка составления заводского промфинплана. Конкретно изучались все недочеты каждого цеха в организации производства, намечена схема взаимоотношений
цехов и заводской технической конторы и были выявлены возможности
лучшего использования наличного оборудования. В условиях неудовлетворительной системы планирования производства, на заводе им. Марти
работа ВКК имела положительное значение, заставив цеховую администрацию решительно взяться за улучшение производства.
На ХПЗ ВКК, организованная для изучения себестоимости продукции,
наметила ряд предложений по отдельным статьям калькуляции с указанием возможного снижения расходов. После работы ВКК вопросы себестоимости стали центром внимания и в 28/29 г. завод с превышением выполняет плановое задание по снижению себестоимости.
На Луганском заводе ВКК по вопросу о взаимоотношениях цехов
в части выполнения производственного задания дала ряд ценных практических указаний.
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Производственные конференции
В августе 1928 г. в осуществление директив ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У
по вопросу об уроках шахтинского дела, ВУК ВСРМ совместно с трестом
созвал широкую производственную конференцию рабочих и техперсонала
заводов ЮМТ’а. Этой Всеукраинской конференции предшествовали
заводские конференции, носившие массовый характер. Предметом
обсуждения как общезаводских, таки Всеукраинской конференций явились
вопросы: 1) капитального строительства; 2) рационализации; 3)
технического нормирования; 4) охраны труда; 5) массовой экономработы.
По этим вопросам конференции вынесли ряд практических решений,
имеющие своей целью улучшение этих отраслей работы треста и его
заводов. Эти решения несомненно оказали положительное влияние на
улучшение отдельных участков работы треста, при чем со стороны
последнего приняты меры к действительному проведению их в жизнь.

Социалистическое соревнование
По заводу Андре Марти срок социалистических договоров с рядом
иногородних заводов истек. Для выявления результатов выполнения
договоров по Марти была организована специальная комиссия из
представителей райпарткома, завкома, заводоуправления, МТС и редакции
заводской газеты “Гудок Марти”, с участием представителя ВУК ВСРМ.
Наряду с этой главной комиссией по цехам были организованы 27 комиссий
из представителей ПК, ИТС и актива рабочих.
За все время проведения соревнования на заводе было организовано
335 ударных бригад с количеством 3659 рабочих и служащих, что составляет около 34% общего числа работающих на заводе. Помимо соревнующихся в бригадах, насчитывалось около 100 рабочих, соревнующихся
в индивидуальном порядке. Среди соревнующихся было 792 партийца или
47% и 346 комсомольцев или 31%.
Примерами производственных достижений могут явиться следующие
показатели:
В центрально-инструментальном цеху годовая производственная программа выполнена на 113,5%, выработка на одного рабочего в час возросла
с апреля по сентябрь с 1 р. 55 к. до 2 р. 38 к.; средняя зарплата сдельщика
в час возросла с 61 р. 33 к. до 64 р. 26 к., брак по вине рабочих уменьшился почти в 4 раза, прогулы без уважительных причин доведены до 0,32%.
В механическом цеху ударная бригада отремонтировала турбину на
две недели раньше срока и снизила стоимость ее ремонта на 1300 рублей.
Ударная бригада электро-ремонтного цеха раньше срока оборудовала
мартеновский цех.
6 ударных бригад стрелочно-эстампажного цеха совершенно ликвидировали прогулы, две бригады увеличили производительность труда на 20%.
В механической доке. прогулы доведены до 0,32%, в малярной до... –
до 0,4%; число чернорабочих, обслуживающих строящееся судно, сократилось с 95 до 50 человек.
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Чеканщики дока уменьшили срок сдачи судна на 30%. Ударные бригады столярного дока сэкономили на ремонте судна 188 трехдюймовых
досок, уменьшили работу на 100 человеко-дней и почти совершенно ликвидировали брак.
Количество предложений со стороны рабочих значительно возросло:
в первом полугодии 1928/29 г. было внесено 529 предложений, а за 5 месяцев второго полугодия – 785 предложений рабочих и 587 предложений
техперсонала.
Инициатива рабочих дала себя чувствовать всему заводу. Напор рабочей энергии чувствовался во всех цехах.
Как это поддержали общезаводские и цеховые организации?
Цеховые организации: ЦК, профбюро, и культкомиссии не оказывали
нужной поддержки инициативы рабочих масс. Благодаря этому – пассивное отношение масс к соревнованию, ущемление творческой инициативы рабочих.
В некоторых цехах, например, в вагонном и котельном, цеховые организации не придавали необходимого значения разъяснительной работе.
В связи с этим создалось среди рабочих ошибочное мнение, что при их
вступлении в соревнование, они потеряют на расценках.
Производственные комиссии часто недопустимо относились к соревнованию. Они по 5–6 недель держали в своих портфелях договоры, не
объявляя о них рабочим и техперсоналу. Это наблюдалось в модельном
цеху. Не следили за вызовами рабочих других цехов, что наблюдалось
в доку и котельном цеху.
Одно из слабейших мест – это работа культкомиссий. Громадное большинство их стоит в стороне от соревнования. Даже во время проведения
проверки эти организации не проявили заинтересованности. Вся агитационно-художественная работа заключается только в нескольких плакатах (модельный, главный механический, главная кузня и ряд других цехов).
Имеются случаи распада ударных бригад – по причине неуяснения
значения ударных бригад администрацией. Характерным в этом отношении
является заявление начальника сборочно-монтажного цеха: “Не все дело
в ударных бригадах. Можно работать и без них”. Под этим оригинальным
мнением расписался ПК названного цеха, которая в своих выводах, между
прочим, указала: “Создание ударных бригад ... желательно”.
Еще лучше отличился помощник начальника модельного цеха. Он
“по секрету” спросил у членов проверочной комиссии: До каких пор будет
продолжаться социалистическое соревнование?..”
Недалеко ушел от него начальник медно-котельного цеха, который говорил
рабочим, участвующим в ударных бригадах: “Все равно вы распадетесь...”.
Эти факты ярко говорят о недостаточности работы в содействии соревнованию со стороны заводоуправления, о совершенном непонимании некоторыми руководителями цехов азбучных истин сущности соревнования.
Из отпущенных 20 тыс. рублей для выдачи премии пока роздано 10000
руб. Такая задержка является совершенно недопустимой, так как свое-
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временная выдача премий имеет громадное значение для вовлечения в
соревнование еще не втянутых рабочих. Есть случаи недопустимого отношения цехадминистрации к достижению ударных бригад. Например, в электроремонтном цеху, когда ударная бригада электриков по доку снизила
простой оборудования с 150 часов в мае до 18 часов в последующие месяцы, обещанная администрацией премия не была выдана.
Тормозит соревнование также несвоевременное и нерегулярное
снабжение рабочих материалами и инструментом.
Несвоевременная выдача работы, что относится к нераспорядительности цеховой администрации.
Недостаточное внимание со стороны администрации к выдвигаемым
в договорах требованиям рабочих.
Неналаженность учета и выявления результатов соревнования и популяризации этого среди рабочих масс.
Слабая помощь и плохое руководство ударными бригадами со стороны
некоторых цехпрофбюро, ПК и ИТС.
Общее мнение всех выступавших представителей цехов по докладу
пятерки: инициатива и трудовой энтузиазм рабочих масс безусловно повысились. Заводоуправление, технический персонал, завком и низовые
профорганизации не успевают за напором рабочих. Нужно организовать
движение масс, придать ему плавный характер, усилить и уточнить учет,
вовлечь в соревнование инженерно-технические силы, обратить усиленное
внимание на правильное снабжение завода материалами и инструментами
и общими силами от частичных успехов пойти к массовым.
Для проверки того, что в это же время сделано Балтийским заводом,
который соревнуется с Марти, избрана специальная комиссия в составе
т.т. Луканова, рабочего дока т. Окуня, рабочего ударника т. Михеева и представителя “Руссуда”, который будет избран общим собранием руссудовцев.
Многие бригады, группы и отдельные рабочие уже награждены премиями за усиленную работу на фронте соревнования. В отчетный вечер
премии были розданы тем рабочим, которым цеха еще не успели выдать.
Лучшие рабочие-ударники т. т. Резников, Назаров, Норов, Суханов,
Грютнер, Григорьев, Сохинов, Безруков и Михеев получили премии.
На ХПЗ в соцсоревновании участвуют в 13 цехах 130 бригад и 14
контрольных групп, что составляет 1399 чел. И выделен фонд для премирования соревнующихся в 10000 рублей.

Работа ВКК
С целью улучшения хозяйственной работы на заводах ЮМТ’а были
организованы временные контрольные комиссии, которые имели своим
заданием изучение системы планирования производств и установление
мероприятий для его улучшений.

Рабочая сила
Процент живущих из села довольно значителен, но в общем ниже,
чем по металлургии и с/х машиностроению.
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В связи с землей имеются данные по трем заводам: “Октябрьской
революции”, А. Марти и Торецкому. По этим трем заводам число рабочих,
имеющих землю, составляет 11,0% от общего числа работающих на этих
заводах. В частности, по Торецкому заводу имеет связь с землей 8,8%, по
Луганскому паровозостроительному – 9,9% и по заводу А. Марти – 12,96%.
На предприятиях ЮМТ’а (без Луганского паровозостроительного завода) в составе рабочей силы имеется 4117 чел. новых кадров или 17%
общего числа рабсилы. Из этого количества 2413 чел. начало работу до
1924 г., затем имело перерыв в работе и снова влилось в промышленность
не ранее 1924 г. и 1704 чел. вообще начали работать впервые в период
1924–29 г. (см. табл. 1).
Основную массу новых кадров по предприятиям ЮМТ’а составляют
дети рабочих – 65% новых кадров, дети крестьян дают около четверти
состава новых кадров – 26,2%, на прочие группы падает 8,7%.
Среди рабочих из новых кадров живет на селе 10,8%, т.е. почти столько, как и среди всей массы рабочих.
До поступления на работу имели местожительство в пределах того
же округа, где находится завод 70,9%, пришло из других округов Украины – 11,5% и из прочих местностей СССР – 17,6%. Связь с землей имеет
16,7% новых кадров, при чем связь эта выражается в том, что 8,9% имеют
на селе только хату и 7,8% и землю.
Из числа имеющих землю – 70,9% обрабатывают ее силами своей
семьи, 6% – своим и чужим трудом, 9,6% только чужим трудом, 11,0%
сдают в аренду и у 2,1% земля остается необработанной и не сданной в
аренду, короче сказать не используется.
Половой состав рабочих предприятий ЮМТ’а характеризуется постепенным сокращение удельного веса женщин при стабильности абсолютного количества их (см. табл. 3).
Возрастной состав рабочих по ЮМТ’у отличается преобладанием
более старших возрастов: так, с возраста до 30 лет – 50,24%, а по всей
металлопромышленности Украины – 57,8% (см. табл. 4).
Учет новых кадров, данный выше, только закончен. И лишь сейчас
союзные организации намечают ряд практических мероприятий дифференцированного обслуживания новых кадров. До сего времени особой работы среди новых кадров по этим предприятиям не велось.

Труд. дисциплина
Состояние трудовой дисциплины на металлопредприятиях Украины и
в частности на предприятиях ЮМТ’а за последние 2–3 года показало,
что этому вопросу ни хозяйственные, ни союзные организации не уделили
должного внимания.
Это привело к стабилизации прогулов по неуважительным причинам
на высоком уровне (см. табл. 5), а также к увеличению уродливых, недопустимых явлений (пьянство, разгильдяйство, хулиганство, опоздания
на работу, грубое отношение к администрации, невыполнение ее распоряжений и т. д.).
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Принятые меры привели к снижению прогулов по неуважительным
причинам с 1,8% до 1,1, а по отдельным заводам ЮМТ’а в еще большем
размере:
І кв. 28/29 г.
ІІІ кв. 28/29 г.
Коминтерн
А. Марти
Ворошилова
Лобанова

2,3
1,6
1,3
2,3

1,1
0,8
0,6
0,8

Вместе с тем необходимо отметить увеличение % невыходов по болезни: в 26/27 г. – 4,4%, в 27/28 г. – 5% и в 28/29 г. – 7,15, что наряду с
другими причинами является результатом роста случаев симуляции болезней со стороны отдельных рабочих.
Следует отметить, что врачебный персонал наших медицинских учреждений зачастую предоставляет кратковременные отпуска по болезни
без достаточных к тому оснований, точно также и техперсонал во многих
случаях неосновательно выдает кратковременные увольнения рабочим.
Анализ причин ослабления труддисциплин показывает, основными из
них являются:
1) территориальное расселение рабочих;
2) текучесть рабочей силы и широкое применение временных
рабочих;
3) неудовлетворительное положение с использованием рабочей силы
на предприятиях;
4) сверхурочные работы (см. табл. 6);
5) недостаточно удовлетворительные бытовые условия рабочих.
Рабочих, живущих в селах, по Луганскому заводу 1034 чел., по Харьковскому заводу – 2,175 чел. Или 42%, при чем значительное количество
рабочих ХПЗ ездят на следующие расстояния:
на 41 версту – 85 чел, на 61 версту– 134 чел.
на 48 верст – 168 чел. на 62 версты – 421 чел.
на 60 верст – 40 чел. на 66 верст– 321 чел.
Рабочий, живущий от города на расстоянии 60 верст, теряет 6 часов в
сутки в поезде. К этому нужно еще прибавить 1–2 часа на расстояние от
ж. д. станции до дома. Таким образом, рабочий в течение суток тратит
до 8 часов на одно передвижение в завод и обратно домой.
Материалами треста устанавливается, что невыходы, сон во время
работы и опаздывания на работу больше всего падают на группу рабочих
“поездников”.
Точно также на состояние дисциплины труда отрицательно влияет
и текучесть рабочих. По предприятиям ЮМТ’а она характеризуется
такими данными:
Завод А. Марти за 1-ое полугодие 28/29 г. принято 1,590 чел., а уволено
1,154 чел.; Дружковский завод % текучести в 27/28 г.: I-й кв. – 6–9, II–I
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квартал – 4,0, ІІІ-ий квартал – 2,4, IV-ый квартал – 5,7; 28/29 г.: I кв. – 4,0,
ІІ кв. – 1,6.
Временных рабочих чуть ли не каждую субботу до последнего
времени набирали по 500 чел. Эти временные рабочие проработают
неделю и уходят. Сейчас это положение ликвидировано райкомом.
Недостаточный технический надзор на предприятиях, неналаженность
производственной обстановки, несвоевременное снабжение спецодеждой
зачастую неудовлетворительного качества – создают условия к ослаблению труддисциплины.
В целях детального изучения как состояния труддисциплины, так и причин ее ослабления – по отдельным предприятиям организуются специальные
ВКК. Для примера приводим результаты работы такой ВКК по заводу им.
А. Марти. Эта ВКК в своих выводах зафиксировала, что прогулы по неуважительным причинам вызываются также такими моментами:
1. невозможеность пользоваться услугами госучреждений и кооперации в свободное от работы время;
2. невозможность пользоваться медпомощью в нерабочие дни и большие очереди к врачам;
3. формальный подход работников финотдела по налоговым и др. делам, вызывающий часто необходимость брать увольнение для хождения
в финотдел.
Опрос рабочих, имеющих наибольше число прогулов, показал, что
причинами последних являлись: 1) болезнь членов семьи; 2) хозяйственные
надобности; 4) дальность расстояния от местожительства; 5) холодное
время года; 6) желудочные заболевания, ревматизм, зубная боль и др.
болезни, по которым амбулатория от работ не освобождает; 7) явка по
делам отбывания воинской повинности; 8) поездка на село по партлинии;
9) жесткость норм выработки (получив работу с небольшой оплатой, рабочий просит дать ему увольнение на день-два в расчете на то, что за
время его отсутствия нежелательная ему работа будет передана другому;
10) занятия физкультурой; 11) усталость и желание отдохнуть; 12) религиозные праздники.
За последнее время значительно улучшилась работа низовых профорганизаций по обслуживанию членов союза в цеху. Расширена сеть цехпрофбюро. Вырос цехпрофактив, в особенности количественно. На лицо
имеется большая активность рабочей массы вокруг важнейших политических вопросов, стоящих перед нашей страной и рабочим движением.

Орг.[анизационно] массовая работа
Основные институты организационно-массовой работы – цеховые и
делегатские собрания на предприятиях ЮМТ’а работают недостаточно
удовлетворительно. Наблюдается бесплановость, нерегулярность созыва,
а также отсутствие в повестках дня вопросов, интересующих рабочую
массу, что приводит не только к слабой посещаемости рабочих и делегатов, но и к падению активности и интереса со стороны последних.
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Союзные вопросы на них не отражены в должной мере. Большинство
цехсобраний проводится в обеденный перерыв, причем в большей части
по заданию завкома, а не цехбюро.
Это нельзя, однако, отнести к собраниям, посвященным важнейшим
политическим кампаниям, как перевыборы советов, завкомов, перезаключение колдоговора и т. д., которые проходили при большой посещаемости
и активности рабочих. Например, в последней кампании перевыборов совета участка металлистов по предприятиям ЮМТ’а составляло:
Отчет. собр.
Завод Марти
83%
Завод Октябрьской Революции 76,4%
Завод Луганский
77%

Выборн. собр.
92,2%
95,6%
90%

Посещаемость отчетных и выборных собраний при перевыборах ФЗК
была несколько слабее, вследствие проведения нескольких кампаний в
одно и то же время.

% явки :
Отчетные
1928 г.
1929 г.
Завод А. Марти
Завод Дружковский
Завод ХПЗ

38,1
68
н. св.

59,8
74,5
64,4

Выборные
1928 г.
1929 г.
50
68
н.с.

79,6
83
64,4

В прениях выступило по заводу А. Марти 178 чел., вместо 119 в прошлом году, на ХПЗ выступило 121 чел.
Значительно обновился и состав ЗК. Так, на зав. “Октябрьской Революции” состав ЗК обновлен на 90%, в том числе обновлена вся руководящая головка. На заводе А. Марти ЗК обновлен на 72,5%, на ХПЗ – 70%.
В проработке проектов колдоговоров в кампании 27/28 г. и 28/29 г.
принимало участие следующее количество рабочих:
Зав. Дружковка
Зав. ХПЗ
Зав. Октябрьской Революции

27/28 г.
50%
70%
33%

28/29 г.
80,8%
78%
66,3%

Профактив
Количественный состав цехпрофактива по заводам ЮМТ’а характеризуется следующими данными:
% к рабоч.
З-д. “Октябрьской Революции”
959 чел.
17%
З-д Дружковский
349 чел.
12,6%
З-д А. Марти
937 чел.
11,8%
З-д Х.П.З
556 чел
10,7%
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При перевыборах текущего года низовой профактив значительно
обновлен. Например, профактив обновлен на 50%, цехбюро на 63%. На
заводе А. Марти профактив обновлен на 85%.
Такое обновление требует усиленной работы по воспитанию актива,
что сейчас проводится крайне недостаточно.

Самокритика
Обращение ЦК ВКП(б) прорабатывалось по цехам на предприятиях
ЮМТ’а. В основном большинстве членов профактива усвоили эту важнейшую задачу. В результате широко развернулась критика со стороны
рабочих и вскрыла целый ряд производственных и профсоюзных недостатков. При перевыборах производственного профактива значительно
обновился их состав (отсеклись негодные и разложившиеся элементы)
и привлечены к руководству лучшие классово-выдержанные кадры.
При проработке этого собрание в отдельных рабочих выявлялась
боязнь преследований, неверие в положительные результаты самокритики.
Такие мнения были даже среди старых кадров рабочих. Вновь пришедшие
на завод рабочие еще до сих пор относятся к самокритике еще более
предубеждено.
Несмотря на то, что методы самокритики понемногу начинают прививаться в работе организаций, все же решительного перелома в этом
отношении еще до сих пор не наблюдается. Союзная организация не добилась еще развертывания широкой массовой самокритики, которые имеются в работе хозяйственного, советского и союзного аппарата.
Критикуют сильнее и резче хозяйственные, кооперативные и советские
организации, меньше союзные организации. Но есть вид случаев, когда
отдельные рабочие предпочитают критиковать союзные организации, как
менее опасную для себя, чем критику хозяйственника (боязнь репрессий).
В этом году имело место более активное участие и критика рабочими
работы ФЗК, чем в прошлый год, при чем в прениях затрагивались буквально все вопросы и стороны политико-экономической и союзной жизни
(по зав. Марти в прениях выступило 178 чел., вместо 119 в прошлом году,
на ХПЗ выступило 121 чел.).
Особенно резко проявилась критика на зав. О. Р.
В результате самокритики имели место случаи снятия отдельных работников. Так, например, на заводе Марти случаев снятия в результате
самокритики было 7. Два нормировщика и один мастер были сняты за
грубое отношение с рабочими; один мастер и один нормировщик, как несоответствующие своему назначению, и 2 работника ОЗТ за бюрократическое и нечуткое отношение к рабочим.
По Дружковскому заводу снят начальник болтового цеха за грубое
отношение к рабочим и халатное отношение к работе.
Таким образом, задача развертывания самокритики в союзе стоит
еще перед нами во всем росте.
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Выдвижение
Руководством работой в области выдвижения союзные организации
заводов ЮМТ’а начали заниматься только лишь в начале 1929 г., но до
сих пор эта работа еще не носит планового и систематического характера.
Недостаточна массовая работа в области выдвижения. В очень слабой
степени разъяснены рабочие цели и задачи выдвижения. Недостаточное
выдвижение на внезаводскую работу, в связи с чисткой аппарата, ставит
под угрозу возможность замещения вычищенных рабочими выдвиженцами. Совершенно не поставлен учет и подбор кадров для выдвижения
их на союзную работу. До сих пор на ряде предприятий, кроме ХПЗ и зав.
Ворошилова, не закончена работа по отбору резерва на выдвижение и не
согласованы окончательно с заводоуправлениями списки должностей, но
которые должно проходить выдвижение. Число выдвиженцев крайне незначительно. Например, на зав. О. Р. за 1,5 года выдвинуто – в заводе 18
чел. и вне завода 9 чел. На заводе Андре Марти за 1 год выдвинуто 140
чел.; на зав. Ворошилова в этом году выдвинуто 10 чел., из них вне завода – 3 чел. Совершенно не ведется работа с выдвиженцами, а равно
и с резервом. Курсов для выдвиженцев, за исключением Харькова, нет.
Недостаточна связь с выдвиженцами, в особенности с теми, которые выдвинуты на работу вне завода. Например, на заводе Марти за все время
было созвано только одно совещание выдвиженцев.
Работа среди специалистов.
Инженерно-технического персонала было на 1/1VIII–29 г. 1.652 чел.,
из коих 340 чел. партийцев.
Текучесть НТР велика, например, на зав. Октябрьской Революции
составляет 34% и на заводе А. Марти – 32%. Причины, вызывающие
текучесть, специальному изучению не подвергались.
Несмотря на наличие значительной прослойки коммунистов среди инженеров, влияние их на всю массу инженерства слабо.
За последнее время около 14% инженеров уволены на основе данных
ГПУ (б. белогвардейцы и т.п.). Высший технический персонал на собраниях, посвященных политическим вопросам, не выступает (по шахтинскому делу, по транспортному делу и т.д.). Самокритика среди инженерства
развита очень слабо.
Настроения ИТР характеризуют нижеследующие факты:
На Луганском заводе
На общезаводском собрании технического персонала летом 1929 г.
по вопросу вскрытого вредительства на транспорте и золотоплатинов.
промышленности, после короткой информации и оглашения газетного сообщения “Луганской Правды” – никто не хочет выступать, все усилия выступивших коммунистов техперсонала и рабочих вызвать техперсонал
на выявление своего мнения – с кем они и как они относятся к данному
факту вредительства – ни к чему не привели, выступил один беспартийный
ответственный специалист, сказал пару слов довольно двусмысленного
значения и на этом собрание закончилось.
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На заводе Марти
На конференции ИТС были выступления против линии партии в области максимального снижения себестоимости, причем это преподносилось под видом того, что, мы, мол, не против снижения себестоимости,
а боимся, что не выполним задание, ибо поставщики металла и т.п. не
выполнят перед нами своих обязательств.
На Х.П.З
На собрании ИТС по докладу о вредительстве в Ленинградском судотресте, несмотря на то, что докладчик и выступавшие коммунисты,
вызывали ИТП на разговор, все же ни один из беспартийных специалистов
не выступил в прениях. Резолюция осуждения была принята единогласно.
На этом заводе имеется нач. строительного цеха Инфилицин, известный как антисемит и антисоветски настроенный специалист. До шахтинского дела выступал открыто, а теперь совершенно скрыл свою физиономию, не участвуя ни в какой работе.
На заводе Марти среди инженерства были также разговоры: “Какие
идиоты выдумали самокритику, глупость это, ерунда”. Или так: “Укажите
место и время, когда я бы что-нибудь помог Соввласти”.
Слабое участие принимают ИТР в экономической работе. Например,
в соцсоревновании участие принимают только единицы. Также и в последних перевыборах завкома ИТР почти не участвовали.
Политические настроения рабочих
Политические настроения основной массы рабочих здоровое, что подтверждается огромнейшей политический активностью, проявлением рабочими в период перевыборов советов, отношением к соцсоревнованию,
ІІІ займу индустриализации и т.д. На заводе А. Марти к 30/VIII подписка
составила 100000 р., на ХПЗ к 7/VIII подписалось уже 2400 чел., и по ТИМЗу
на 10/VIII средняя подписка по заводу достигла 110% месячной зарплаты.
Но со стороны отдельных групп рабочих, связанных с землей, проскальзывают кулацкие настроения и недовольство нашей политикой.
Некоторые новые рабочие относятся еще подозрительно к идее соцсоревнования, не уяснив себе его роли в деле выполнения пятилетки.
На заводах ЮМТ’а за последнее время наблюдается рост антисемитизма, который получает со стороны основных кадров рабочих резкое
осуждение.
Все эти недостатки являются в значительной мере результатом слабости нашей политико-просветительной работы на предприятиях, которая
еще не отражает в достаточной степени задач реконструктивного периода,
недостаточности классового воспитания новых кадров рабочих и слабой
борьбы с классово-чуждым влиянием на пролетариат.
(Подробные материалы о политических настроения рабочих прилагаются).
Секретарь бюро фракции
ВКП(б) ЦК ВСРМ
(Шверник)
26/Х
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Приложение
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ
Характеризуя настроения рабочих заводов ЮМТ’а, следует признать,
что в основной массе рабочих политические настроения здоровые. Это
подтверждает огромная политическая активность, проявленная рабочими
в период перевыборов советов и тот энтузиазм и подъем, с которым была
встречена кадровым составом рабочих идея соцсоревнования. Не менее
важным фактором является подписка на госзаймы. Так, на заводе Марти
по 2 займу индустриализации подписка составила 530.450 р., а на заводе
ОР – 416.735; за превышение задания завод получил знамя. На зав. Марти
на 20.VII подписка на III-й заем индустриализации уже составляла 100.000 р.
На 7/VIII по ХПЗ подписалось уже 2.400 чел. Однако, необходимо
отметить значительную продажу прежних займов (по зав. ОР уже продано
до 50% облигаций. Сейчас поднята большая кампания по сдаче облигаций
на хранение работа эта подвигается туговато; рабочие берут заявления к
уполномоченному, но обратно не сдают, мотивируя это тем, что нужны
деньги на ремонт, постройку и т.д.
Наконец, другими показателями настроений рабочих надо признать
также факты, как отработка рабочими добровольно 2-х часов для посылки
рабочих бригад на село как во время перевыборов советов, так и в период
проведения посевной кампании и сейчас для оказания помощи в уборке
урожая зав. ОР весной высылал на село дог 25 бригад, зав. Марти послал
20 бригад в весеннюю посевную кампанию и 60 чел. для уборки урожая.
Выезжавшие бригады комплектовались рабочими, которые не только занимались ремонтом инвентаря, но и разъясняли важнейшие мероприятия партии и советской власти. Правда, при этом не обошлось и без безобразных
явлений. Так, из рабочих, посланных заводом ОР, некоторые (в т. ч. и 2
члена партии) пьянствовали (1 исключен из партии, 2-й получил выговор).
На заводе Марти один день отработан в фонд индустриализации.
В отработке приняло участие 62% рабочих.
На других заводах приняты резолюции об отработке для индустриализации 2-го сентября. На заводе же Марти проведен комсомольский субботник в пользу школы.
Значительное недовольство среди отдельных групп рабочих продолжает вызывать положение со снабжением продуктами и товарами, но
к политическим осложнениям это недовольство не приводило. Характерный факт имел место в Николаеве. Группа торговцев и крестьян, занимавшихся торговлей, подошла к заводу Марти во время выхода рабочих,
с намерением устроить возле завода митинг и заострить недовольство
рабочих на вопросах, связанными с недостатками и перебоями в снабжении. Но эта попытка окончилась неудачно. Большинство рабочих не остановилось, прошло мимо и уехало. Мобилизованными силами всей организации проведена была разъяснительная работа среди рабочих и никаких
последствий этот эксцесс не вызвал.
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На заводе ОР на почве продовольственных затруднений были нездоровые настроения; на делегатском собрании по вопросу о рабочем снабжении, на котором присутствовало до 2000 чел., были очень нездоровые
выступления отдельной части рабочих, не дали говорить двум ответственным работникам, одному с ОПК, другому из завкома. Организациями
проведен ряд разъяснительных бесед в красных уголках и индивидуальные
беседы с рабочими.
Среди отдельных рабочих временами имеется недовольство существующим положением или теми или иными мероприятиями партии и советской власти. Например, на зав. Марти отмечены также явления: “скоро
с голоду подохнем, работаем много, а кушать нечего и не на что”. “Соцсоревнование скорее приведет к могиле”. Со стороны служащих, даже и со
стороны некоторых партийцев проявляется иногда недовольство: “мы неравноправны с рабочими”, “рабочие находятся на положении дворян”, “нормы потребления нам меньше, чем рабочим”, “дети наши в ВУЗы не принимаются, “зарплата рабочих растет, а служащих нет”, “служащие в учреждениях работают 6 часов, а мы 8”.
На заводе ОР в одном из цехов выступал рабочий с критикой мероприятий, связанных с проведением 7-часового рабочего дня. Он заявил,
что манифест ЦИКа о семичасовом рабочем дне не проводится в жизнь,
так как зав. ОР в ближайшее время на 7 часов не переводится и под
конец заявил: “при царе, если издавали манифест, то его проводили в жизнь”.
Были предложения о том, что поскольку размер зарплаты отстает от
рыночных цен, необходимо увеличить в соответствии с этим и зарплату.
В котельном отделе зав. ОР – рабочий Степанов возбуждал отрицательное
отношение к соцсоревнованию со стороны отсталых рабочих: “соцсоревнование это проклятие для рабочего; кто-то выдумал соревнование, натравливая рабочих друг на друга, как в древности натравливали гладиаторов; я голосую против соревнования и призываю всех рабочих голосовать
против соревнования.
Со стороны отдельных рабочих проскальзывает чувство недоверия
и подозрительности к соцсоревнованию. Заявляют, что это просто состязания. Что рабочие обессилены, в связи с недостатком продуктов питания
и вынуждены состязаться из последних сил. Нужно, мол, в первую очередь
обеспечить продуктами питания, а после говорить о соцсоревновании.
В паровозном отделе были насмешки над бригадами молодежи, подстрекательство, неверие в то, что эти бригады могут достигнуть чеголибо реального.
В паровозном отделе накануне дня Конституции Коршунов – старый
рабочий, партийный, агитировал среди рабочих за то, чтобы работать не
по 8 часов, а 6 часов как перед революционным праздником, заявляя, что
иначе это есть сдача завоеваний Октября. Этот Коршунов на селе собирал
подписи в защиту кулака. Рабочие устроили суд в цеху над его поступками,
который длился неделю, каждый день присутствовало до 500 рабочих,
приходили рабочие с других цехов.
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В нозомеханическом отделе 2 молодых рабочих – комсомольца, один
из них член партии, указывая на неправильность решения правительства
по вопросу Китайско-Восточной жел. дор. и высказались против представителей Китая. Они считают захват КВжд правильным (полагая, что
своими действиями Соввласть ускоряет начало войны, между тем как
везде кричат о том, что СССР против войны).
Очень характерное явление имело место на заводе им. Марти. По
традициям, существовавшим с давних времен, после спуска судна рабочим дока, принимавшим участие в этой работе, давали 1-2 дня отдыха.
Аналогичное освобождение от работы имело место при спуске “Кр. Николаева” и др. суден. 28-го июля с.г., после спуска нефтевоза “Союза
Горнорабочих СССР” группа рабочих, в количестве 350 чел. прислала
делегацию с требованием об освобождении от работы сроком на 1 день.
ЗК категорически заявил, что в условиях соцсоревнования он их просьбы
не поддерживает и сообщил свою точку зрения заводоуправления, которое
отказало рабочих в их настоянии.
Заслуживает внимание волынка, имевшая место 15 июля на зав. Им.
Ворошилова. В котельном цеху группа рабочих в количестве 80 человек,
в том числе и 6 членов партии, бросила работу и агитировала (правда,
безуспешно) среди других рабочих цеха. Волынка продолжалась 1 ч. 20 м.
Причины, вызвавшие волынку, следующие:
Недостаточное и несвоевременное устранение со стороны цеховой
администрации технических неполадок, вызывающих частые остановки,
простои отдельных агрегатов (горн, прессов), что нервировало рабочих и
отражалось на выработке норм.
При постепенном введении в действие новых станков – прессов (нового костыльного цеха) принимались (апрель-июнь) дополнительные рабочие, в числе которых было принято с биржи труда значительное число
лиц, не имеющих производственного стажа, впервые попавших на производство, работавших и связанных с сельским хозяйством, а также лиц,
уволенных ранее с завода за нарушение правил внутреннего распорядка
и нарушение трудовой дисциплины, что не могло не отразиться на интенсивности работы, производительности труда и трудовой дисциплине, что
в большой степени влияло на недовыработку норм.
Слабая работа ТНБ, несвоевременное реагирование администрации
цеха, заводоуправления и завкома привели к тому, что нормы систематически (большой группой рабочих) с января текущего года не выполнялось
и никаких мер не предпринималось.
В апреле месяце был остановлен полностью старый костыльный цех,
нормы в котором были установлены чрезвычайно льготные – 72 пуда и перерабатывались до 135 пудов, при тарификации прессовщиком по 5 разряду и заработок их доходил до 150–170 рублей.
С переводом прессовщиков и других рабочих в новый костыльный цех,
тарифные разряды были установлены, согласно квалификационного справочника ЦК ВСРМ (прессовщик 4 разряда). Новые пресса с большей ме-
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ханизацией, с большим числом оборотов, с большим давлением, требовали увеличения норм по отношению старых прессов, что было сделано. Норма
на новых прессах установлена в 96 пудов, что безусловно арифметически
уменьшало прежние заработки и вызвало со стороны рабочих недовольство.
Нечуткость к настроениям рабочих со стороны цеховых, парт. проф.
Ячеек, завкома, заводоуправления, не сумевших своевременно реагировать
и предотвратить имеющие недочеты на производстве, вызвала волынку.
Решением окружной организации Артемовска наложен целый ряд партвзысканий на всех т[…], так или иначе виновных в волынке.
За последнее время мы наблюдаем рост антисемитизма на многих
заводах, в частности на зав. ЮМТ’а.
На заводе ОР был случай проявления антисемитизма в школе ФЗУ.
После сообщения обществоведа о введении военных занятий, ученики IIой группы “б” заволновались. Отдельные ученики заявляли, что военизация
вводится только для защиты жидов, стали поступать устные заявления,
что все жиды находятся на чистой работе, а с лопатой работать не идут.
Спрашивали, когда будут бить жидов и что если бы жидов не было, не
было бы товарного голода. Дискредитировали преподавательницу еврейку.
Тот случай возник на почве плохой дисциплины, слабой воспитательной
работы, плохого руководства комсомольской и партячейки ФЗУ. Отдельные работники завкома знали о том, что ученики настроены антисемитски,
что обществовед не только не старается эти настроения изжить, а наоборот,
их развитию способствует, молчали и никаких мер к их устранению не
принимали.
На заводе Марти в электро-ремонтном цеху коммунист Ульянов при
встрече обзывал коммуниста-еврея “жидовской мордой”. Присутствовавшие при этом беспартийные заходили в цехбюро и говорили “идите, послушайте, как коммунисты ругаются”. Впоследствии оказалось, что
Ульянов отъявленный антисемит, прикрывавшийся партбилетом и он исключен из партии.
Более гнусный случай произошел в медно-котельном цеху. Группа партийцев и беспартийных набросилась на проходившего рабкора еврея Черткова и намазала краской половой орган. В уборных завода красуется: “пока
у власти жиды – социализма не жди”.
Союзные и парторганизации цеха и на этом заводе не предприняли мер
к борьбе с антисемитизмом. Более того, секретарь ячейки случай с Чертковым рассматривал как озорство, заявляя, что антисемитизма в цеху нет.
Во всех приведенных выше ненормальностях, недовольствах, настроениях и действиях отдельных рабочих и целых групп информировались
широкие рабочие массы и со стороны основных пролетариев заводов все
эти факты встречали резкий протест и осуждение.
Отдельно необходимо заострить вопрос кулацких и крестьянских настроениях, имеющих место среди групп рабочих, в той или иной мере
связанных с селом, и даже коммунистов. Приводим ряд заявлений и выступлений рабочих на зав. ОР.
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При обсуждении в цехах собрания ЦК о сельхозналоге мы имели случаи, когда выступавшие коммунисты становились на позицию явной защиты кулака и отрицания существования такового на селе.
При обсуждении на открытом партсобрании в паровозной кузне доклада о сельхозналоге из выступавших 6-ти человек в прениях 4 были
беспартийные, которые не разделяли точку зрения правительства в той
или иной части закона о сельхозналоге. Члены партии не решились, по
видимому, выступать в защиту закона, это была в открытой форме солидаризация со взглядами выступавших.
В трубопрокатном цеху член партии заявляет на партийном собрании:
“Мы раскрыли шахтинское дело. Шахтинцы надеялись на войну с Германией в 1929 г. Не получим мы войну от увеличения на 40% налога”. На
том же собрании, в своем втором выступлении он заявил: “Мы налогом
начнем новую революцию. Мне, винтовку, конечно, не дадут, но ударю
кого следует и первый пойду. Я против увеличения сельхозналога”.
Выступавший за ним беспартийный рабочий сказал: “Я поддерживаю
Морозова, денежки налога берет государство, а правительство миллионы
кидает не туда, куда нужно – за границу. Оттуда приходит машина негодная. Совершенно правильно, Морозов, что шахтинское дело пожрало миллионы. Нужно не прохлопывать, а пуды берут с крестьян”.
Член партии там же сказал: “ХIV партконференция ввела кулака, он
нам не вреден, а вреден только от тайной продажи хлеба. Надо, чтобы
кулак работал в коллективе. Раскулачивать нужно так, чтобы не шел на
биржу. Коли кулак сократит вдвое посев, а бедняк не использует этой
земли, то часть земли погибнет, а этого не должно быть”.
Член партии задает вопрос: “Проводим ли мы лозунг Ленина о союзе
с крестьянством” и отвечает: “По моему нет. Мы идем и смотрим в
закрома, отбираем и вооружаем против себя кулака и середняка, так как
мы питаемся не за счет кулака. Само обложение – это шутка с огнем.
Был случай, когда этим шагом мы породнили кулака с середняком”.
В третьем выступлении член партии Морозов заявил: “Я возьму кусок
трубы и буду бить кого попало – три дня нет хлеба на работе”.
На рабочем собрании в котельном цеху имели место такие выступления: “В деревне забирают все”, “У нас в деревне нет кулака” (4 выступления в котельном цехе), “наша политика самообложения порождает
лодырей”. У нас опасность остаться без хлеба. Куда хлеб девается, куда
идет. Откупаемся или Китаю помогаем, но скажи прямо”.
Встречаются резкие замечания по поводу искривлений нашей политики, имевших место при реализации крестьянского займа: “если … крестьянину заем с наганом, то это надо искоренить”. (беспарт. раб. пар. мех.).
В связи с ухудшившимся качеством хлеба вопросы деревни (хлебозаготовки и сельхозналог) приобрели еще большую остроту. Со стороны
беспартийных и некоторой части коммунистов в вопросах о положении с
хлебом звучит явное недоверие, например, в пар. кузне ставят вопрос
так: нет ли здесь шахтинского дела. “Из деревни хлеб выкачало прави-
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тельство, а нам не дает”. “Наверно идут секретные военные заготовки”,
“Нужно дать крестьянину свободный помол зерна”.
Напечатано в 5 экз.
26/Х
Таблица №1
СТАЖ РАБОЧИХ
Работает
на данном заводе

Ю.М.Т.

Вся промышленность
Украины

До 1 года

9,76

21,37

1 - 2 лет

11,66

11,66

2- 3

12,34

19,67

3- 5

26,59

22,63

Свыше 5 лет

39,75

18,67

Таблица №2
СОСТАВ НОВЫХ КАДРОВ
Впервые начал
работу в
период 1924/29
гг.

Начал. раб. в.
пер. 24/29 г.
после перерыва

По обоим
группам
вместе

69,3

61,9

65,1

служащих

6,1

3,9

4,8

кр естьян

21,7

29,5

26,2

кустарей

1,5

2,5

2,1

торговцев

0,2

0,1

0,1

проч. групп

1,2

2,1

Дети рабочих
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Таблица №3
КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИХ
В ОБЩЕМ СОСТАВЕ РАБСИЛЫ
На 1/Х-26 г.

1790

8,6

на 1/Х-27 г.

1767

6,4

на 1/Х-28 г.

1772

6,1

на Х-29 г.

1749

6,3

Російський державний архів економіки, ф. 5716.
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Ігор Михальський

НЕВІДОМІ ДОКУМЕНТИ
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ –
СТАТУТИ КИЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ РУП
До вивчення історії та аналізу діяльності першої в Наддніпрянській
Україні політичної партії – Революційної української
(РУП) – дослідники
1
звертаються починаючи з 20-х років XX ст. . Найґрунтовніша робота належить
відомому політичному та громадському діячу, історику О. Гер2
майзе , який не тільки досліджував історію партії, але й оприлюднив
53 листівки, відозви та прокламації РУП. Чимало цінного матеріалу
з дія3
льності РУП наводиться в документах особового походження . Було видано й збірники документів, присвячені
українському національно-визволь4
ному руху на початку XX ст. Загальним для них є те, що вони обмежуються тільки публікацією та аналізом програмних матеріалів, прокламацій,
листівок, відозв. Багато документів залишається донині не залученими
до наукового і суспільного обігу. До таких належать проекти Статутів Київського комітету Революційної Української Партії.
Революційна українська партія була заснована 29 січня 1900 р. Д. Антоновичем, Б. Камінським, М. Русовим і Л. Мацієвичем. За дорученням
Д. Антоновича М. Міхновський, який на той час не був членом партії, склав
програмну заяву партії під назвою “Самостійна Україна”, де проголошувалися основні засади її діяльності. Головною була теза про повну незалежність української держави: “Одна,
єдина, нероздільна, вільна, самостійна
5
Україна від Карпат аж по Кавказ” . Дотримання партією цих вимог було не
довготривалим. Згодом члени партії прийняли соціал-демократичні засади.
В своїх спогадах відомий політичний діяч Д. Дорошенко відзначав:
“Весною 1903 року була переведена реорганізація Громади, й було остаточно вияснено її політичне обличчя: вона офіційно вся, в цілому приєдналася до Української Революційної Партії, а тому що сама партія перетворилася в “Українську Соціал-демократичну Партію”, то й ми всі стали
соціал-демократами, подобалось це комусь із нас, чи не подобалося. А треба
признатися, що певна опозиція до такого перетворення була. В складі Громади знайшлася невелика група, так би мовити національного напрямку,
яка вважала, що “Українська Соціал-демократична Партія” по-перше, зрікається первісного гасла, яке висунула була на початку “Українській Революційній Партії” – гасло самостійної України, ставлячи в свою програму
постулат усього лиш автономії України. По-друге, опозиція знаходила, що
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українська соціал-демократія не уділяє належної уваги національному моменту, ставлячи на першому місці справи соціально-економічні… Мушу
по щирості признатися, що соціал-демократична доктрина була й мені
не дуже до смаку, і гасло самостійної України було мені дороге, причарувавши мене від самого свого проголошення,… мені було жаль, що
керівники партії так скоро6 його зрікаються, міняючи на доволі таки
прозаїчне гасло автономії” .
В проекті програми партії 1905 р. соціал-демократичні принципи зафіксовано офіційно, зазначалося, що їх ідеалом буде Демократична Республіка, вища державна влада в якій в усіх міжнародних і внутрішніх справах, що торкаються населення всієї російської держави, належить одному
виборному законодавчому Зібранню народних представників; для України –
автономія з окремим представницьким сеймом з повними правами у внутрішній та зовнішній політиці з питань, які безпосередньо її торкаються.
Рупівці висунули вимогу надання кожній нації політичних прав, які б гарантували вільний розвиток кожного народу в культурній та політичній сферах;
широке самоуправляння місцевому, крайовому і національному рівні для
всього населення Російської республіки
та рівноправність всіх мов в уч7
бових та державних закладах .
Свою активну революційну діяльність партія починає з кінця 1901 р.
Це виявилося в розповсюдженні агітаційних матеріалів, зокрема листівок
і брошур. У них розповідалося про тяжке становище українського народу
8
і закликалося до боротьби з царським урядом за здобуття кращого життя .
В той час формується організаційна структура партії.
Революційна Українська Партія виникла в умовах, коли в Наддніпрянській Україні та за її межами традиційними формами організацій були
громади. Цей принцип було покладено в організаційну основу створення
партії. Партія складалася з декількох “Вільних Громад”, а саме: Харківської (Д. Антонович, М. Русов, Л. Мацієвич, О. Коваленко та ін.), Полтавської (М. Гмиря, С. Петлюра, В. Фідровський, Г. Іваницький та ін.), на
Полтавщині (М. Порш, А. Лівицький та ін.), Київської (О. Скоропис-Йолтуховський, М. Порш, А. Гук, В. Степанківський, В. Винниченко та ін.),
Чернігівської (П. Канівець та ін.), Чорноморської (Кубанської) (С. Єрастов,
І. Ротару та ін.). Керував Громадами Центральний комітет РУП. Центром
теоретичної роботи була Закордонна організація.
Роль вищої апеляційної інстанції виконував з’їзд. Він затверджував
програму, обирав ЦК, підтверджував рішення ЦК, затверджував склад
Закордонного комітету та видавничу групу. Центральний Комітет займався
координаційними і організаційними питаннями, затверджував нові місцеві
партійні організації. Особлива увага зверталася на конспірацію і таємність:
“… не треба, аби уся громада, особливо як членів в ній вже буде багато
(так більше як 12 – 15 чоловік), знала б чисто усі справи, бо бувають такі
справи, що треба дуже потайно робити, а усім знати не потрібно. Бо тоді
треба аби усе товариство
вольними голосами вибрало “Потайну Раду” з
9
5 або 6 чоловік” .
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Вищенаведений матеріал реконструйований вченими за мемуарною
літературою, періодичною пресою, деякими згадками в архівних документах.
Подані нижче документи утворилися в діяльності Київського комітету
Революційної української партії. Вони
зберігаються в Центральному дер10
жавному історичному архіві, м. Київ . Всі документи написані від руки на
листах зошиту розміром приблизно 14 х 16 см синім чорнилом. Текст виправлений чорним олівцем. Статути були вилучені поліцією в результаті
обшуку квартири А. П. Свідерської 1907 р. у м. Ніжині. Аналіз документів
дозволяє чітко уявити організаційну структуру місцевої організації (Див.
табл.). При публікації збережено стилістику і орфографію оригіналу.

Таблиця
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КИЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
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Цит. за: Солдатенко В., Кривошея В. Революційна Українська Партія // Віче.
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ЦДІАК України, ф. 1439 (Чернігівське губернське жандармське управління).

№1
СТАТУТ КИЇВСЬКОГО КОМІТЕТУ
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ

I. Комітет
К[иївський] К[омітет] РУП – організація, що стоїть на грунті прінціпів
міжнародної соціяльдемократії. Він керує теоретично і практично усією
місцевою роботою серед рівних верств пролетаріату. Підлягаючи постановам з’їздів Партії і признаючи партійну дісціпліну К[иївський] К[омітет]
для даної місцевости в місцевих справах является вишою партійною інституцією.
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II. Функції
1. Утворюе або стверджуе програми роботи в районі своєї діяльности.
2. Утворюе або змінюе форми організаціи в районі своєї діяльности.
3. Видае листки, бюллетені і иньше від свого імені.
4. Улаштовує страйки, демонстрації, маніфестації і ріжні форми
протесту.
5. Улаштовуе массові зібрання, діскусії.
6. Організуе відповідно ріжним родам роботи ріжні группи або
підкомітети: 1. Группу пропагандістів, 2. Організаційний центр, 3. Группу
С[е]р[едніх]
Шк[іл], 4. Студ[ентську]
Орг[анізацію] РУП, 5. Сільський
11
12
Підкомітет , 6. Технічну Группу , 7. Фінансову группу, 8. Літер[атурну]
Гр[упу].
7. Является представником Партії в місцевих межпартійних відносинах.
8. Бере участь в з’їздах партії, посилаючи своїх делегатів.
9. Допомогае всімі можливими способами всім інстітуціям партії.

III. Район
Район діяльности К[иївського] К[омітета] не обмежуется самим лише
містом і губерніею. 13
К[иївський] К[омітет] працює в усіх тих місцях де не
мае Комітета Партії , або иньшої незалежної організації Партії. Звязки ж
в районі діяльности таких організацій він мусить передавати їм.
Увага. Лише порозуміння з такою організаціею із ЦК можна увільняти
К[иївський] К[омітет] від цього §.

IV. Члени К[иївського] К[омітета]
1. Членом К[иївського] К[омітета] може бути лише:
а) признаючий er bhoc программу, тактику і устав РУП,
б) констративний,
в) актівній, дісціплінірованний [...] чоловік.
2. Члени які не працюють в інстітуціях К[иївського] К[омітета] в Комітеті не могуть бути.
3. Членами комітета не можуть бути працюючі в революційних і оппозіційних організаціях.
4. Член одповившійся без мотівіровки від роботі виключается із
комітету.
5. Рівно ж виключаються із К[омітета] люде по § 1 і діскредітуючі
К[иївський] К[омітет] або РУП.
6. Члени К[иївського] К[омітета] вибіраються отвертою баллотіровкою, більшостью голосів при відсутности мотівованого contra.
11

Виправлено в тексті на “Сільську Групу”.
Виправлено в тексті на “Групу з техніки”.
13
Слово “Партії” закреслено.
12
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7. Членами К[иївського] К[омітета] не можуть бути члени ЦК, З[акордонного] К[омітета] і иньших ко[мітет]ів.
8. Кількість членів не більше 6–9.
9. Далі що до членів К[иївського] К[омітета] дивись відносини до ЦК.

V. Відношення до ЦК
1. ЦК мае право контролю.
2. Мае право посіщення зібрань з правом дорадного голосу.
3. Накладать мотівоване veto на діяльність К[иївського] К[омітета] .
4. Мае право на разі коли К[иївський] К[омітет] не кориться veto розвязать його.
5. Мае право вводити в К[иївський] К[омітет] за його згодою і виключати мотівовано членів.
6. ЦК розпоряжается силами и средствами К[иївського] К[омітета]
за його згодою.
7. Раз місяць К[иївський] К[омітет] дае справоздання ЦК–ові.
8. Зносини з ЦК через голову.

VI. Майно К[иївського] К[омітета]
1. Майно К[иївського] К[омітета] складается із: а) касси, б) книгозбірки легальної і нелегальної, в) друкарні, г) і всяких иньших річей.
2. Майно К[иївського] К[омітета] належить Партії.
3. При виході членів або розвязаню К[иївського] К[омітета] із партії
майно передается ЦК до утворення нового состава К[иївського] К[омітета].

VII. Зібрання К[иївського] К[омітету]
1. Зібрання К[омітет]у відбуваються регулярно в певний день
2. Рішаються справи абсолютною більшостью присутних на зібраннію при оповіщенню усіх місцевих голосів при утримавшихся відносно
більшости.
3. На зібрання можна заклікувати членів иньших партійних (РУП)
організацій.
4. Экстраординарні зібрання скликуються головою після опроса членів
К[иївського] К[омітета] , по ініціативі кожного члена.
5. На зібранню даеться справоздання членів і групп.
6. Предсідатель дае проэкт порядку денного на кожному зібранню.
7. Зібраннєм керує предсідатель.

VIII. Зносини з иньшими комітетами Партії
1. Зносини техничного характера ведуться з к[омітет]ами партії і організаціями через уповноважених за відомостью ЦК.

IX. Відносини до місцевих організацій иньших партій
1. К[иївський] К[омітет] дбае о коордінованній роботі усіх місцевих
соціяльдемократичних організацій.
2. Для цього ані трішечки не поступаючися программою, тактікою
Партії і її самостійністью організаційною утворює за згодою ЦК РУП часові
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або постійні Спілки з соціяльдемократичними організаціями иньших партій.
Організація таких Спілок затверджуеться ЦК.
3. В справі виступу усіх революційних сил данної місцевости К[иївський] К[омітет] признае можливим коордінірованні вчинки лише з тими
демократичними організаціями котрі вимагають: а) знищення самодержавія, б) скликання “учредительного зібрання” на грунті загального,
рівного, безпосередного виборчого права з тайним голосованіям.
4. Допомога не-соціяльдемократичним організаціям К[омітет]ом одкидаеться.
5. Зносини техничного характеру ведуться через голову, або уповноважених.

X. Группи и организаціи К[иївського] К[омітету]
1. Для продуктивности роботи К[иївський] К[омітет] вводить поділ
праці, а для цього він організуе:
а) Группу Пропагандистів.
б) Организаційно-агітаційну группу.
в) Ц[ентральну] Гр[упу] Ср[едніх] Шкіл.
г) Студ[ентська] орг[анізація] К[иївського] К[омітета] РУП.
д) Сільську Спілку организацій.
е) Финансову группу К[иївського] К[омітета] РУП.
ж) Группу техніків.
з) Літературну Группу.
2. В усіх группах і організаціях призначенний К[омітет]ом представник.
3. Кожна группа і організація автономна відносно К[оміте]ту.
4. На постанови кожної группи і организаціи К[омітет] мае право накладати мотівоване veto.
5. К[омітет] мае право уводити в групи і организаціи нових членів за
їх згодою і [мотивовано] виключати членів із них.
6. Кожна группа регулярно дае К[омітет]ові справозданне через
представника К[омітет]у.

XI. Статут
14

1. Приймаеться <…> більшостью усіх членів К[иївського] К[омітету].
2. Ствержуеться ЦК.
3. Зміни часткові в дусі прінціпів організаційних можливі і без стверженя ЦК.
4. Зміна всього статуту можлива за згодою ЦК при більшости 2/3
числа членів К[иївського] К[омітету].
ЦДІАК України, ф. 1439, оп. 1, спр. 800, арк. 41-3–41-5, 41-10–41-10 зв.

Для керування усією організаційною і агітаційною роботою в робітничій
масі Комітет утворює
14

Не розбірливо.
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I. Організаційну Группу
а) Члени. Членом її може бути той, хто:
1) признає цілком прогр[аму] РУП, хто 2) працює в робочій масі, хто
3) відріжняєся
конспіративностю, хто 4) являєся дісціплінірованою
15
<…> людиною.
Увага. Не працюючих в масі не дозволяєся уводити в О[рганізаційну]
Гр[упу].
1) Нові члени кооптуюця в О[рганізаційну] Гр[упу] єдіногласно за згодою Комітету.
2) Коли к[оміте]т пропонує нового члена і О[рганізаційна] Гр[упа] його
не знає, так О[рганізаційна] Гр[упа] повинна його приняти безумовно.
3) Коли ж О[рганізаційна] Гр[упа] його знає, тоді потрібна згода О[рганізаційної] Гр[упи].
4) При незгоді справа вияснюється переговорами і до згоди не уводиця
в О[рганізаційну] Гр[упу].
5) Комітет має право мотівовано виключати членів О[рганізаційної]
Гр[упи].
б) Функції.
1) Організує пропаганд. гурткі.
2) Організує робітничі групи.
3) Організує діскусії.
4) Організує масові зібрання.
5) Організує страйки.
6) Організує розповсюдженя відозв і агітаційної літератури.
7) Збірае відомости про становище робітників.
8) Утворюе норми, котрі не перечать принятий формі організ.
9) Признае представників в робітничі групи і в пропагандіст. гуртки в
иньши гурткі.
Увага. Представникі в робітничих групах обовязково члені О[рганізаційної] Гр[упи].
10) Мае робітничу легальну і нелегальну бібліотеку.
11) Збірае і передае гроші в “касу політичної боротьби”.
12) Обсуждае питання агітації.
13) Відшукує квартири.
Увага. По всїм цїм питанням право рішення; по всїм иньшим – право
ініціатіви.
в) Відносини до Комітету.
1) О[рганізаційна] Гр[упа] стоїть на прінціпі автономії в відносинах до
Комітету.
2) К[омітет]т має право накладати мотівоване veto на всі постанови
О[рганізаційної] Гр[упи].
15

Не розбірливо.
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3) О[рганізаційна] Гр[упа] дае регулярно справоздання к[оміте]ту через
представника К[оміте]т[а] в О[рганізаційній] Гр[упі] раз в тиждень.
4) Зібрані гроші передаюця із Орг[анізаційної] Гр[упи] К[оміте]ту.
5) К[оміте]т призначае свого представника в Орг[анізаційну] Гр[упу],
котрий не являеться обовязково предсідателем зібрань Орг[анізаційної]
Гр[упи].
г) Зібрання Ор[ганізаційної] Гр[упи].
1) Регулярно раз на тиждень Ор[ганізаційна] Гр[упа] збірається.
2) Предсідатель вибіраеця.
3) Екстрені зібрання скликаються представником К[оміте]ту.

II. Робітничі групи.
а) Група є зібрання агітаторів РУП, що працюють в масі робітничій.
Утворюе його Організація. Члені в нёго назначае і виключае орг[анізація].
Члени повинни бути актівні, конструктивні, повинні розуміти прогр[аму]
РУП і розбіратися більш менш в програмн[их] питаннях.
Организ[ація]. Назначае представника в Ор[ганізаційну] Групу.
б) Функції.
1) Агітуе в масі.
2) Розпріділюе звязки по агітаторам.
3) Складае агітаційні гуртки.
4) Призначае або прохае агітаторів в агіт[аційні] гуртки.
5) Пропонуе робітників в пропаг[андистські] гуртки.
6) Збірае гроши в масі для каси політ[ичної] боротьби і передае представнику орг[анізації].
7) Улаштовуе масові зібрання із своїх звязків.
8) Розповсюджуе лег[альну] і нелег[альну] літ[ерату]ру.
9) Збірае відом[ості] про становище робітничої кляси.
10) Відшукуе квартири.
Увага. Взагалі по всім питанням право ініціативи, а не право рішення.
в) Зібрання.
1) Що тижня збір.
2) Справоздання дають усі члени групи з своєї діяльності.
г) Віднош[ення] до организ[ації].
1) Орг[анізація] назнач[ає] представника в Роб[ітничу] Гр[упу].
2) Мае право накладати на усі пропозиції мотівоване veto.
3) Дае справозд[ання] Орг[аніза]ції що тижня через її представ[ника].
4) Орг[анізація] виключае і вводить членів.
5) Орг[анізація] утверджуе постанови Р[обочої] Гр[упи].
Увага. Ні Орг[анізаційна] Гр[упа] ні Роб[оча] Гр[упа] не мають права
зноситься з іньшими партіями і організ[аціями] без дозволу комітету.
ЦДІАК України, ф. 1439, оп. 1, спр. 800, арк. 41 а–41 б.

Для керування усією пропагандістскою роботою комітет утворює
Группу Пропагандістів
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а) Члени групи – люде, що здатні до пропаганди, члени партії РУП.
Назначаються комітетом, поповнюються і кооптацією за згодою комітету
і призначаються комітетом за згодою Группи. В группи присутній завше
представник від комітету. Усі члени обовязково мають гуртки.
б) Функції:
1) Уся пропагандістка в пропагандістско-агітаційна робота,
2) Утворення программи для гуртків,
3) Ведення гуртків: а) пропагандістско-агітаційних, б) пропагандісткіх
ого
ого
1 тіпу і 2 тіпу,
4) Підбір книг для сістематичного читання як легальної так і нелегальної літератури,
5) І взагалі в усіх питаннях, що відносяться до пропаганди право
рішення.
в) Відносини до комітету.
1) Комітет мае право накладати мотивоване veto на кожну постанову
Группи.
2) Комітет посилае свого представника.
3) Комітет мае право уводити мотівовано членів в Группу і виключати
із Группи.
4) Комітету даеться що тижня справоздання через представника комітету з діяльности Группи.
5) Всі постанови Группи затвержуються комітетом.
г) Зібрання.
1) Регулярно щотижня.
2) Справоздання усіх членів Группи з функціоновання гуртків.
д) Гуртки.
1) Читавши легальну і нелегальну літературу, революційно і критично
настроєні, конспиративні складаються в гуртки агітаційні, де ведуться бесіди на ріжні злободневні теми, котрі цікавлять робочу клясу.
2) Пропагандісткі гуртки першого тіпу, де ведуця бесіди по сістематичний программі, утвореній комітетом. Членами являються найбільш свідомі, активні, революцийні, конспиративні.
3) Пропагандісткі гуртки другого типу — де обговорються програмні
і організаційні питання. Сюди включаються найбільш талановиті, актівні
і начитані.
Увага. Вони: члени Группи.
4) В гурток кожен організаціа призначає представників, що а) збірають
гроші, б) передають літературу легальну і нелегальну, в) сповіщають про
все, г) зносяця з пропагандістом.
Увага. Не через представника зносини вести не можна.
ж) Массові зібрання.
1) Загально агітаційні массові зібрання для загітованих робітників.
2) Сприводу важних явищ політичного і соціального життя і важних
прояв робітничого руху як в Россіи, так і в З[ахідній] Е[вропі] (конгреси
і т. иньше).
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3) Зібрання організованих.
з) Діскуссії.
Для обговорення важних питань организація улаштовує діскусії.
ЦДІАК України, ф. 1439, оп. 1, спр. 800, арк. 41-2–41-3.

РОБОТА НА СЕЛІ

I. Пропаганда і агітація на селі.
1) Організація бібліотечок: а) легальних тенденційних російських і українських; б) нелегальних соціяльдемократичних (постійних); в) організація передвижних книгозбірень.
2) Утворення різних програмок для читання.
3) Розповсюдження революційної літератури (РУП) періодичної і неперіодичної.
4) Видавання листків: а) на злободневні теми; б) програмного характеру; в) Особливо листків політично-програмного характеру, а із них найважніщі: про форми правленія і загальне виборче право.
5) Гуртки I, в котрих ведеця читання по программі.
6) Гуртки II, в котрих ведеця систематичн. бесіди по соціяльдемократичний программі, пристосованій до аграрних відносин.
7) Бесіди на біжучи теми.
8) Віча селянські.
9) Районні з’їзди агітаторів.
10) Організація і підготовка подвіжних агітаторів.

II. Організація в селі
А. Сільська Громада (С. Г–да)
а) Склад.
Складаєся із агітаторів РУП в кожному селі. Утворює ії Сільська Группа К[иївського] К[омітету] РУП. Число членів 5–6. Право кооптації немає.
б) Функції.
1) Агітує в масі; 2) Утворює і веде гуртки першого тіпу; 3) Улаштовує
віча селянські зі своїх звязків; 4) Збірає відомости з життя і відносин на
селі; 5) Розповсюджує літературу.
в) Відносини до організації.
1) Веде зносини з організацією через її представника.
2) Дає справоздання.
3) Має лише право ініціативи.

Б. Спілка Сільських Громад (С. С. Г–д)
а) Склад.
Де кілько сільських громад Сільська Группа К[иївського] К[омітету]
РУП з’еднуе в Спілку їх. Спілка мае право кооптації. Члени її особливо
конспиративні, розвинені і признаючи программу РУП. Приняття нових
членів за згодою С[ільської] Г[ру]пи. Остання мае право вводити нових
членів безумовно, виключати мотивовано.
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б) Функції.
1) Керує агітаціею, її змістом і напрямом.
2) Улаштовує страйки.
3) Улаштовує віча селянські організованних і неорганізованних селян
свого района.
4) Бере участь в з’їздах агітаторів РУП.
5) Посилає агітаторів в иньші райони де не ведеться робота.
6) Призначае представників в С. Гр-ди.
7) Стежить за тим, щоб дати спроможність партії вчасно відгукуватися
словом і письмом на події в селі.
8) Утворює С. Гр-ди.
9) Улаштовує книгозбірні.
10) Концентруе звязки і відомості.
11) Збірае гроші від С.Гр-д і передае їх в С. Гр-пу.
Увага. Рішення в цих питаннях затвержуються організаціею себ-то
С. Гр-пою. В иньших питаннях як листки і иньше право пропозиції.

В. Сільська Группа Київського Комітету РУП
(С. Г-па К[иївського] К[омітету] РУП)
а) Склад.
1) Составляеться К[омітет]ом із членів Партії, спеціалізувавшихся
на роботі в селі.
2) Право кооптації за згодою К[оміте]ту.
3) Право К[оміте]ту за згодою С. Гр-пи уводити нових членів і мотівовано виключати.
Группа обхоплює район діяльности К[иївського] К[омітету] РУП.
б) Функції.
1) Вироблює форми боротьби на селі.
2) Утворює программи пропаганди і агітації.
3) Керує усією організаційною, пропагандістською і агітаційною
роботою на селі.
4) Організує розповсюдження літератури.
5) Видає ріжного роду листки.
6) Організує гурт передвижних агітаторів.
7) Організує страйки, демонстрації і иньші форми протесту.
8) Улаштовує районні з’їзди агітаторів.
9) Устроює віча селянські.
10) Улаштовує ряд рефератів з приводу роботи на селі.
11) Організує партійні і передвижні бібліотеки.
12) Концентрує звязки з селами і відомости з їх життя.
13) Контролює всі організації сільські. Має право накладати мотівоване
veto на їх постанови.
14) Призначає представників в С. С. Г-д.
в) Відношення до Комітету.
1) Постанови С. Г-пи затвержуюця Комітетом. Комітет має право
накладати мотівоване veto.
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2) К[иївський] К[омітет] призначає в С. Гр-пу представника.
3) С. Гр-па регулярно дає справоздання Комітетові через представника
Комітету.
4) К[иївський] К[омітет] має право самого широкого контролю.
5) С. Гр-па передає зібрані гроші в Комітет.
ЦДІАК України, ф. 1439, оп. 1, спр. 800, арк. 41-6–41-7 зв.

№2
СТАТУТ
“ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГРУППИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ
К[ИЇВСЬКОГО] К[ОМІТЕТУ] РУП” [ЦГСШ ]
I. За для ширення ідей української соціяльдемократиї в середніх школах і готування молоді до активної діяльности серед українського пролетаріяту Комитет утворює “Центральну Группу Середніх Шкіл К[иївського]
К[омітету] РУП”.
II. а) ЦГСШ К[иївського] К[омітету] РУП є автономна організація К[иївського] К[омітету]; вона підлягає у своїх постановах мотівованому комітетскому veto і дає що місяца справоздання у своїй діяльности Комітету.
b) Комітет має право ревізувати ЦГСШ.
с) К[омітет] має право розвязати ЦГСШ коли вона приймаючи небажанній напрям с погляду ук[раїнськ]ої с[оціал]-д[емократ]ії, не підчиняється
мотівованому veto.
d) ЦГСШ веде зносини з організаціями С[ередніх] Шкіл иньших партій
з дозволу Комітету.
e) В особливо важних випадках віддає всї свої сили в розпорядження
Комітету.
f) Зносини з Комітетом веде через свого представника.
g) Віддає на користь Комітету 20 % з своїх здобутків за місяць, а
також допомагає екстреними асігновками.
III. Члени.
а) Членами ЦГСШ можуть бути лише працюючи серед учнів
с[ередніх] шкіл конспіративні, активні, свідомі україн[ські] с[оціал]–
д[емокра]ти.
b) Состав членів ЦГСШ поповнюється шляхом кооптації при затвердженню Комітетом.
IV. Зібрання.
а) Члени Ц[ентральної] Г[рупи] збіраються регулярно в певний день.
b) Зібрання лічася дійсними при присутности більшості членів ЦГСШ.
c) В особливо важних випадках скликуються екстрені зібрання.
d) На зібраннях всі члени ЦГСШ дають відчит о своїй діяльности.
V. Функції ЦГСШ слідуючи.
а) Організуваннє гуртків і організацію учнів с[ередніх] шкіл (див. Гуртки
і організації).
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b) Утворює програми для заняттів.
c) Організує з’їзди організацій с.шкіл і стверджує нові організації.
d) Видає відозви і други видання.
e) Досилає літературу і пропагандистів, реферати і реферантів.
f) Визначає представників в організації.
g) Концентрує усї звязки з учнями, а також збірає відомости з
револ[юційного] життя учнів с[ередніх] шкіл.
h) Організує бібліотеки.
i) Організує для своїх потреб касу.
VI. Справи видання.
а) Справа друковання доручається одному з членів Ц[ентральної]
Г[рупи]. Він набірає собі помічників, котрі не являються необхідно членами
Ц[ентральної] Г[рупи].
b) Член Ц[ентральної] Г[рупи], взявший на себе друкарську справу
відповідає за своєчасний вихід видань.
c) Пять примірників кожного видання передається в К[иївський] К[омітет] РУП. 20 пр[имірників] зоставляється на складі.
VII. Каса.
а) За для своїх потреб Ц[ентральна] Г[рупа] утворює касу.
b) Джерелом каси з’являється: 1) взноси з організованої молодї, 2) ріжні
предприємства.
c) Касою завідує касір.
d) Гроші з каси видаються лише за згодою більшости членів Ц[ентральної] Г[рупи].
VIII. Адреси.
Адреси зашіфровуються і переховуються в конспіратівному місті
відомому К[иївському] К[омітету].
Гуртки.
Ц[ентральна] Гр[упа] Серед[ніх] Шк[іл] утворює гуртки трьох типів:
а) В гуртках I типу читаннєм легальних і нелег[альних] кн[ижок], відповідними даних поясненнями, а також і розмовами розбуджується у молоді
революційний настрій, критичне відношення до сучасного ладу и нахил до
соціяльдемократизму; b) в гуртках II типу знайомляться в заг[альних]
рисах з принципами міжнародної соц[іал]-дем[ократії]; c) в гуртках III типу
знайомляться в загальних рисах з прогр[амою] РУП і иньших партій істнуючих в Росії. У всіх гуртках заняття ведуться по певній програмі.
Організації в серед[ніх]
шк[олах].
го
З членів гуртків 3 тіпу утворюються організації.
Функції їх слідуючі:
а) агітація серед учнів; б) ведення гуртків 1 типу; в) передрук і розповсюдження відозв ЦГ; г) участь в з’їздах середніх шкіл; д) концентрація
місцевих зв’язків і відомостей з життя учнів; е) збирання грошей для партії;
ж) організація мас книгозбірок; з) розповсюдження революційної літератури, особливо по науковому соціалізму в сер[едніх] шк[олах]; і) право
ініціативи по всім иньшим питанням відносно праці в с[ередніх] шк[олах].
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Відношення до Ц[ентральної] Гр[упи].
а) Орг[анізація] дає що місяца відчит у своїй діяльності Ц[ентральній]
Гр[упі].
б) У своїх постановах підлягає мотівованому veto Ц[ентральної]
Гр[упи].
в) Дає певний % своїх грошей в Группу Центральну, а також допомагає
їй екстренним ассігнованням.
г) зносини з Ц[ентральною] Гр[упою] веде через свого представітеля.
Члени “Орг[анізації]” збіраються регулярно; на Зібраннях дається
справоздання членів.
ЦДІАК України, ф.1439, оп.1, спр. 800, арк. 41-1–41-1 зв, 41-12–41-12 зв.
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КІЛЬКАНЕЗНАНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗІСТОРІЇМОСКОВСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ КІНЦЯ ХVІ – ПОЧАТКУ ХVІІ СТ.
Історія Московської держави “Смутного времени” початку ХVІІ ст.
та подій, які йому передували, завжди перебувала в центрі уваги дослідників
російської історії, про що свідчать хоча б класичні праці М. Карамзіна,
С. Соловйова, В. Ключевського, С. Платонова та багатьох інших, не кажучи про художні твори класиків російської літератури (насамперед, О. С. Пушкіна та О. К. Толстого). Тим не менш, і нині не можна сказати, що суть
цього складного й суперечливого явища розкрито з достатньою повнотою. Однією з причин такого стану є брак джерел. Варто також відзначити,
що переважна більшість російських істориків воліла проводити архівні
кверенди з даної проблематики у вітчизняних архівосховищах. Це можна
зрозуміти, але в нинішніх умовах все ж не варто недооцінювати матеріалів
із зарубіжних архівів, які часом містять у собі унікальні дані.
Підтвердженням цього можуть бути і виявлені нами під час недавнього
стажування у Польщі (березень 2003 р.) три документи з історії Московської держави, які наводяться нижче. Всі вони були виявлені у найбільшому
польському зібранні архівних джерел з історії до ХІХ ст. – Архіві Головному
Актів Давніх у Варшаві (АГАД). Один з документів знаходиться у тільки
недавно описаній архівістами частині фамільного архіву князів Радзивилів,
а саме: додатку (суплементум) до його 2-го відділу. Два інших документа
походять з фамільного архіву магнатів Потоцьких, у великому за обсягом
рукопису, який містить у своєму складі оригінали та копії документів кінця
ХVІ – першої чверті ХVІІ ст. Всі ці документи дійшли до нашого часу
в оригіналі (№ 1) та тогочасних копіях (№ 2–3). Документ № 1, на жаль,
не містить дати написання і тому доводиться покладатися на його посередні свідчення. Оскільки тут згадується про сина Івана ІV, царевича
Димитрія
Івановича, як про загиблого, а ця смерть сталася 15 травня
1
1591 р. , то ясно, що раніше цього року лист не міг бути створений. На
1591 р. вказують і звістки про ординський наскок на Москву. Як відомо,
орда серпуховським шляхом вийшла тоді до Москви і 4 липня 1591 р. вдарила на російські війська, котрі укріпилися біля Свято-Данилового
монас2
тиря у пересувному укріпленні – “гуляй-городі” . Це добре узгоджується
з тим фактом, що інформація про ординський наскок на Москву дісталася
через Смоленськ до кордонів Великого князівства Литовського (далі –
ВКЛ) 21 липня. Все це дає підстави датувати написання документу № 1
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даної публікації 1591 р., не раніше 21 липня. Автором цього листа виступає
один з представників панівної еліти ВКЛ, за всіма ознаками хтось із порубіжних старост. Лист поза сумнівом був адресований до одного з князів
Радзивилів, за всіма ознаками – до князя Криштофа Радзивила “Перуна”
гербу “Труби” (1547 – 20.11.1603), який обіймав ряд важливих посад у
Речі Посполитій, насамперед посаду польського гетьмана литовського
(1572–1589), великого
гетьмана литовського (1589–1603), віленського
3
воєводи (1584–1603) . Будучи одним з чільних політиків Речі Посполитої,
Криштоф Радзивил уважно стежив за всіма подіями всередині держави і
за її межами, насамперед у свого східного сусіда, тому саме до його
канцелярії стікалася різноманітна зовнішньополітична інформація.
Лист незнаного автора спирався на свідчення головним чином трьох
білоруських купців з різних великих міст Білорусі (Мінськ, Могилев, Копись), котрі як і ряд інших купців з Великого князівства Литовського відправилися торгувати до Москви, але їх туди не було допущено під приводом
татарської небезпеки; а також на свідчення гінця – агента, якого було послано до Смоленська в справі визволення арештованих білоруських купців
а водночас для здобуття інформації про внутрішнє становище у сусідній
державі. Ці дані у свою чергу увібрали в себе інформацію, здобуту від
інших осіб, наприклад, від запорозьких козаків, котрі везли до Москви шістьох захоплених у полон ординців. Цей документ є цінним уже тому, що
стверджує існування достатньо міцних політичних, торгівельних та
культурних контактів між Білорусією, Україною та Росією наприкінці ХVІ ст.
Тут згадується і про цілий караван білоруських купців до Москви, і про
львівського купця Бартоша, і про київських 4ченців, які поверталися з
Москви, і про службу запорозького гетьмана царю Федору Іоановичу.
Варто додати, що лист подає деякі деталі про українсько-білоруські зв’язки:
запорожці на чолі з Матюшею (Федоровим –?) стояли на квартирах у Могилеві; купець Бартош зі Львова їхав 1589 р. до Москви через Оршу. Але
найцінніша частина інформації листа стосується характеристики внутрішньополітичної ситуації у Московській державі. Тут є дані і про татарський наскок на Москву, хід битви, про посилення заходів безпеки у столиці,
викликаних і ординською загрозою, і загостренням внутрішньополітичної
боротьби між царем Федором Іоановичем (панував у 1589–1598 рр.) і його
шурином Борисом Годуновим (цариця Ірина була сестрою останнього).
Лист засвідчує хиткість позицій Бориса Годунова, який у свідомості рядових
обивателів держави був убивцею малолітнього царевича Димитрія
Івановича (чутка приписувала йому навіть вбивство матері царевича, Марії
Нагої, котра насправді пережила Бориса). Тут міститься відголосок
відомих ярославських подій. В ніч на 16 травня 1591 р. бояри Нагі, в першу
чергу Афанасій, здійснили спробу підняти повстання у Ярославлі,
спрямоване проти Бориса Годунова, поширювали чутки, що саме його
люди підпалили Москву. Царські дипломати, які пізніше 5були відправлені
до ВКЛ, мусили виступати із офіційною заявою цих чуток . Але, як бачимо,
ця чутка була надзвичайно популярною. Більше того, як свідчить лист,
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Годунов нібито наказав палити не тільки Москву, але й Великий Новгород,
Псков, Смоленськ та інші міста, внаслідок чого у Смоленську було вжито
заходів безпеки (топити печі дозволялося тільки двічі на тиждень). Йому
приписувався намір втечі чи то до шведського чи то до польського короля.
У останньому випадку дезінформація Нагих щодо Бориса Годунова мала
на меті поставити під сумнів його православність, звинуватити його у
симпатіях до католицизму, навіть у державній зраді.
Документ № 2 становить собою королівську дипломатичну інструкцію,
дану послу Сигізмунда ІІІ до Лжедимитрія І князю Гонсевському.
Олександр Корвін Гонсевський (помер 1639 р.) був старостою у Веліжу,
потім –смоленським воєводою, литовським референдарем. Він був відомим
у той час знавцем
московських справ, дипломатом і воєначальником Речі
6
Посполитої . Про дану інструкцію польським авторам вже відомо, насамперед проф. Данута Черська, яка є чільним польським спеціалістом у
вивченні історії Московської держави ХVІІ ст., стисло переказала її зміст
на сторінках своєї монографії, присвяченої Лжедимитрію І , але публікація
цього тексту досі не здійснювалася і тому варто запровадити його до
наукового обігу, тим більше з паралельним перекладом українською.
У відкритій частині даної інструкції Гонсевський від імені короля мав
засвідчити царю Димитрію Івановичу (Лжедимитрію) свою приязнь і найкращі побажання здоров’я та успіхів. Тут же пропонувалося налагодити
інтенсивніший обмін інформацією, Сигізмунд ІІІ прагнув до утворення військового союзу Речі Посполитої та Московської держави проти шведського
короля Карла ІХ (герцога Карла Зюдерманландського), який ще у 1599 р.
позбавив Сигізмунда ІІІ шведської корони, а у 1604 р. і де-юре проголосив
себе королем Швеції. Посол мав також повідомити Лжедимитрія про весілля Сигізмунда ІІІ з ерцгерцогинею Констанцією, на яке мав бути згодом
запрошений і правитель Московської держави. Це весілля відбулося на
початку грудня 1605 р. Набагато важливішою була секретна частина інструкції, в якій посол мав пообіцяти від імені короля військову допомогу,
про посилку шведських послів з Москви до Варшави (Сигізмунд ІІІ явно
прагнув вивідати через них про становище у Швеції і посилити там свої
впливи, щоб повернути собі шведську корону), а також дезавуювати особу
принца Густава, який перебував
тоді у Москві й видавав себе за сина
8
шведського короля Еріка ХІV . Чимало секретних речей посол мав сказати
усно і вони не були внесені до інструкції. Забігаючи наперед, відзначимо,
що переговори Гонсевського з Лжедимитрієм не мали сподіваного успіху.
Лжедимитрій відмовився виконувати свої обіцянки, дані раніше Сигізмунду ІІІ і тим самим бути його слухняним васалом.
Останній документ (№ 3) стосується вже пізнішого часу “Смути”,
часу. коли про претензії на московський престол заявив син Сигізмунда ІІІ,
королевич Владислав Ваза, майбутній король Речі Посполитої Владислав ІV (панував у 1632–1648 рр.). На жаль, цей документ теж є недатованим. Але відомо, що Владислава було проголошено царем Московської
держави на початку 1610 р. До того ж у документі Василя Шуйського
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названо нинішнім московським государем (він дійсно був царем у 1606–
1610 рр.), згадано “тушинського вора”, тобто Лжедимитрія ІІ, який проголосив себе “царем Димитрієм” у серпні 1607 р. і знаходився в Тушино до
15 (5) березня 1610 р. Отже, текст даної присяги на вірність Владиславу
було створено десь у лютому 1610 р. Це питання тоді було актуальним
і навіть патріарх Філарет (Романов) і бояри прагнули послати посольство
до Сигізмунда ІІІ з умовами, на котрих може бути сприйнята кандидатура
9
Владислава, насамперед його охрещення в православну віру .
Наведені нижче документи писані польською мовою і тому їх публікація супроводжується нашим перекладом українською. Публікація польськомовних текстів здійснюється на підставі рекомендацій, розроблених
польськими
археографами і вже обумовлених нами в одній з попередніх
10
праць . Відзначимо, що ми зберігаємо загальновживані скорочення, як
от: “j. m.” – “jego mość”, тобто “й. м.”– “його мость”, “j. k. m” – “ jego
krółewska mość”, тобто “й. к. м. – його королівська мость”, “wiel. k.” –
wielki książe (kniaź), тобто “великий князь”, “hospod. j. m.” – “hospodar jego
mość”, тобто “великий господар (государ)”.
1

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале ХVІІ века: Григорий Отрепьев. – М., 1987. – С. 10.
2
Про результат цієї битви існують різні версії, хоча всі сходяться в тому, що
врешті татарам довелося відступити. (Див.: Скрынников Р. Г. Борис Годунов. –
М., 1979. – С. 63–64).
3
Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła. – Warszawa, 2001. – C. 150;
Radziwiłł B. Autobiografia. – Warszawa, 1979. – С. 344.
4
Тут очевидно йдеться про загін запорожців у 600 чоловік, який очолював
отаман Матвій Федоров (“Матюша” –?). Він дійсно перебував на московській службі
і ніс сторожу на Сіверському Дінці у 1589–1590 рр., його козаки брали кримських
“язиків” і привозили до Москви. Хоча М. Федоров вийшов навесні 1590 р. на Поділля,
однак судячи з фактів, що їх навів сучасний дослідник С. Леп’явко, частина запорожців прагнула залишитися на царській службі, що й було задовільнено як мінімум
на початку 1592 р. Детальніше про це див.: Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561–1591). – Чернігів, 1999. – С. 184–185). Судячи з наведеного нами листа, співробітництво частини запорожців з урядом царя Федора Іоановича практично не переривалося у 1590–1591 рр.
5
Ця чутка була дуже популярною. Досить сказати, що навіть англійський посол до
Москви Джером Горсей вважав, що мати царевича Димитрія (Марія Нагая) була
отруєна (лист Горсея від 10.06.1591 р.). (Див.: Скрынников Р. Г. Борис Годунов... – С. 82).
6
Diariusz drogi króla j. mci Zygmunta III. – Wrocław, 1999. – C. 212.
7
Czerska D. Dymitr Samozwaniec. – Wrocław, 1995. – С. 111–112.
8
Густав – Густав Еріксон Ваза був дійсно сином Еріка ХІV, короля Швеції
у 1560–1568 рр. Проблема полягала тільки в тому, що Ерік ХІV одружився з його
матір’ю вже після народження сина. Він прибув до Москви у серпні 1599 р. на
запрошення Бориса Годунова, який хотів оженити його із своєю дочкою Ксенією,
але Густав відмовився прийняти православну віру.
9
Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. – М., 1996. – Кн. 6. – С. 100.
10
Мицик Ю. Із листування українських письменників-полемістів 1621–1624 рр.
// ЗНТШ. – Л., 1993. – Т. 225: Праці історико-філософської серії. – С. 310–347.
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№1
ЛИСТ НЕВІДОМОГО ШЛЯХТИЧА
РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО КНЯЗЯ КРИШТОФА РАДЗИВИЛА “ПЕРУНА”,
У КОТРОМУ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ПРО НОВИНИ З МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1591, після 21 липня

“Nowiny z Moskwy,
które przyniosł Siemion Łaszkowicz, mieszczanin mohyłewski, a Hryhorej
Lachowicz, mieszczanin miński, a Kuryło Oksienowicz, mieszczanin kopyski. Ci
pospoł jachali z towary swojemi aż do samej Moskwy, a gdy już byli w półmili od
samej Moskwy, na uroczyszczu, na Pokłonnej hore, tam ich potkał Wasili Torakanow, nie dopuszczając ich do Moskwy, ałe żeby się nazad wrócili, powiada, że
i wszystkich waszych kupcow kazał z Moskwy wygnać kniaź wielki, dając tę
przyczynę, że się do Moskwy tatarów spodziewają. Ten Torakanow, wróciwszy
tych trzech kupcow, wyszej mianowanych, do wroczyszcza na Sietyny, nocowałi
nad rzeką, tamże do nich przyjachali wszystcy kupcy naszy, co byli na Moskwie,
którzy nie staniwiąc się na Siętyni, ałe aż do Mamonowa sami na nocłeg jachali,
trzy miłe od Moskwy. Tym trzem kupcom, że ich nie puszczono do Moskwy,
pozwolili dwa dni targować na Mamonowie. Onie na Mamonowie zostali przez te
dwa dni dla targu, a kupcy naszy wszystcy, co byli na Moskwie, jachali aż do
Dorohobuża; z Dorohobuża gdy wjachali naszy ku Smołeńsku, już byli pułtory
wiersty, dogonił ich posłaniec samowtór z rozkazania kniazia wielkiego moskiewskiego, aby się wrócili do Dorohobuża. Oni się nie chcieli wrócić, tam zaraz na
gwałt uderzono, żeby w pogonią szli za kupcy naszymi, a gdy naszych ten lud z Dorohobuża dogonili, poczęli gwałtem wracać, naszy przed się uchodzili, a wiedząc
moskwa, że im nie mogą nic uczynić, zabiegli wprzod do jednej wsi pieć wierst od
Dorohobuża, tamże most rozrzucili na rzece. Tamże się naszy poczęli z moskwą
bić, chcąc przed się uchodzić obronną ręką, tamże, jak powiadają, żeby miano
ubić pięći człowieka moskwy na śmierć, a rannych przez dwadzieśćia, i samego
wojewodę postrzelono w pleca; a naszych powiedają, żeby miano jednego na
śmierć zabić, a drudzy barzo chorzy. Zaczym iż na naszych gwałt przyszedł, musieli
się podać, bo im też i prochu nie stało, których nazad wrócono do Dorohobuża,
których zadzierżano w Dorohobuzie w Ładyczyńczez, (w) dworze za strażą, a do
kniazia wielkiego posłali o naukę, jeśli ich puśćić albo co z nimi czynić. A skoro się
dowiedziali, iż się burda między moskwą i naszemi stała, tedy napisawszy list do
wojewody smołeńskiego, posłańca mojego do Smołeńska posyłali, chcąc się
wywiedzić, co się tam dzieje, bo na granicy straż moskiewska jest, za którą
szpiegowi trudno przyjść, musiałem, list napisawszy, do Smołeńska posłać, jako
ten posłaniec moj nałepiej mógł wywiedzić, do mnie przyniosł. A wojewoda
smołeński odpisał, że powiada, ja do Dorohobuża nie mam nic i z namiestnika
dorohobuskiego sprawiedliwośći czynić nie mogą, bo zamek Dorogobuski ku
Smołeńsku nie nałeży, który potem d. 21 julij przyjachał z Smołeńska i powiedział,
iż potkał moskwicina wroczyszczem na Wczesnie imieniem Iwana, który szedł
pod Dorohobuż, ku granicy, do przyjacioł swych. Ten mu powiedział, że tatarowie
Moskwę obłegli i hulajhorod wzięli i posochę, to jest ludzi, którzy tam byli, posiekli.
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On że pytał o kniaziu moskiewskim, gdzie by był; który moskwicin powiedział
mu, że kniaź wielki z carycą swą pojachał za Białe Jeziora.
W Smołeńsku się też pytał o kniaziu Dmitru, braci jego, jeżeli żyje.
Powiedziano, iż pewnie jest zabit od Hodunowa Borysa i matke tego Dmitra
tenże Hodunow zabił.
O tym Borysie Hodunowie jedni powiedają, jakoby do ziemie króla, pana naszego, miał przedać, a drudzy powiedają, że się tego czasu, skoro po zabiciu Dmitra
i matki jego w Kitajhorodzie z ludem miał się zawarć. A Moskwę, miasto, jakoby
tenże Borys Hodunow mał kazać zapalić i sto człowieka, dodawszy prochu i inszych
potrzeb posłać miał inszĺ zamki palić: Nowogrod Wielki, Pskow, Smołeńska i drugie.
Jakoż w Smołeńsku jedno w tydzień dwa dni w piecach palą dla wielkiego
niebezpieczeństwa od tego Hodunowa, strzegąc się od zapałenia. Dał też kniaz
wielki wszystkim panom swym dumnym wolność, którzy w opałę byli, żeby
tego Hodunowa lupili i co, powiada, chcećie, to z nim czyńćie, jako od złego
przedsięwzięcia jego uhamować już nie mogę.
A w Smołeńsku, gdy z listem był, tedy jemu przyjacitl jego imieniem Harasim,
czerniec z monastera Michajłowskiego, wszystko, a nie inaczej powiedział toż,
co i drudzy w jedne słowo się zgadzając.
Tenże Siemion Laszkowicz i towarzysze jego powiedzieli, iż jadąc do Moskwy,
pogonili ich osem kozaków, a na pokarmie przed Wiaźmą iz nimiż pokarmowali.
Które od kniazia wielkiego moskiewskiego z Moskwy jachali, z których kozaków
jeden poznał tego Siemiona, mohyłewca, w osobę, gdy oni w Mohyłewie na łeży byli
iz Maciuszą, pytali tych kozaków, gdzieby byli. Im kozacy powiedzieli, żechmy byli
u kniazia moskiewskiego, odwezlichmy sześćiu tatarzynów, pojmawszy w polu od
wojska tatarskiego i już ich kniaz moskiewski tą drogą do hetmana kozackiego nie
puśćił, aby się z wojskiem tatarskim nie potkali. Ałe ich powieziono na podwodach
na Wiaźmę, a z Wiaźmy na Brańsk; którzy powiedają: wyjadą na Czernihow ku
Nizowi. Z którymi czerncow dwa z Kijowa z Moskwy odpuszczono i powiedzieli,
co kozacy, że hetmanowi ich im kniaz wielki moskiewski wielkie pożałowanie dał.
Ciż kozacy tym kupcom powiedzieli, że pewnie tatarowie mają być do Moskwy.
A o Bartoszu lwowianinu też pisałem do Smołeńska. Na co mi odpisał
wojewoda, że o tym Bartoszu wiadomośći nie ma, jeśli że w Moskwie jest, albo
też inszą drogą z państwa hospodara naszego wyjachał wszak, że gdy do Smołeńska
przybędzie, tedy go do siebie w dobrym zdrowiu ze wszystką jego majętnośćią
odpuszczę. Ten Bartosz jachał przez Orszą do Moskwy już te dwie łecie temu,
o którym jedni powiedają, że na Czernihow ku Kijowy wyszedł, a drudzy powiadają,
że go zamordowano w Moskwie, z tych przyczynem pisał do wojewody
smołeńskiego. A o Borysie Hodunowie te mi wiadomość przyniosł (z) Smołeńska
posłaniec mój, jakoby do krola szwedzkiego do Inflant z siedmią tysiący koni
wyjachać miał, chcęc ztamtąd do jego kr. mśći, pana naszego, wyjechać. Wszak
że czego się pewniejszego o tym odwiedziawszy, nie omieszkam waszej książęcej
mći oznajmić, takież i o tem, co tam tatarowie w Moskwie sprawują.”
Архів Головних Актів Давніх у Варшаві, ф.“Архів Радзивилів”, відділ ІІ,
суплементум, № 102/1. Оригінал.
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“Новини з Москви,
котрі приніс Семен Лашкович, могилевський міщанин, a також Григорій
Ляхович, мінський міщанин, та Кирило Оксенович, кописький міщанин. Ці
їхали разом з своїми товарами аж до самої Moскви, a коли вже були в півмилі від самої Moскви, нa урочищі, на Поклонній горі, тaм їх зустрів Василій Тараканов, не допускаючи їх у Москву, але вимагав, щоб вони повернулися назад, казав, що і всіх ваших купців великий князь наказав вигнати з Москви, бо чекають (наскоку) татар на Москву. Цей Тараканов,
повернув цих трьох вищезгаданих купців до урочища на Сетуні і вони заночували над рікою. Там же до них приїхали всі наші купці, щo були у Moскві, і ці не зупиняючися на Сетуні, їхали самі на нічліг аж дo Maмoнoвa, що
в трьох милях від Москви. Цим трьом купцям, котрих не пустили до Москви, дозволили два дні торгувати в Maмoнoвi. Вони й залишилися у Мамонові на два дні задля торгів, a всі наші купці, котрі були у Москві, їхали
аж до Дорогобужа; коли ж з Дорогобужа наші поїхали до Смоленська
і вже були у півтора верстах (від Дорогобужа), їх наздогнав сам-друг гонець,
посланий з наказом великого князя московського, щоб вони повернулися
до Дорогобужа. Вони не хотіли повертатися, тоді тут (у Дорогобужі) зразу
ж підняли тривогу, щоб вирушили в погоню за нашими, а коли наших ці
люди з Дорогобужа наздогнали, то почали силою їх повертати, однак наші
стали тікати. Московити, побачивши, що їм не можуть нічого вчинити,
забігли наперед дo одного села у п’яти верстах від Дорогобужа і там зруйнували міст через річку. Taм же наші почали битися з московитами, прагнучи оборонно відійти. Там же, як кажуть, було вбито п’ять душ московитів,
а поранено двадцять i сaмого воєводу поранено в спину; a з нaших, кажуть,
одного було забито, а інші дуже хворі. Оскільки ж на наших силою пішли,
вони мусили піддатися, бо їм до того ж не вистачило пороху. Їх повернули
назад до Дорогобужа й затримано в Дорогобужі, в Ладичинцях, у дворі під
сторожею, і послали до великого князя за інструкціями: чи їх відпустити,
чи щось з ними робити. Як тількі (ми) довідалися про цей конфлікт між
нашими та московитами, тоді написали листа до смоленського воєводи й
посланця нашого посилали до Смоленська, прагнучи довідатися, що там
робиться, бо на кордоні є московська сторожа, через яку важко пройти
шпигуну. Я мусив написати листа й послати його до Смоленська, що цей
мій посланець якнайкраще міг провідати і принести мені (новини). A смоленський воєвода відписав так, що, каже, я до Дорогобужа не маю ніяких
прав i не можу судити дорогобузького намісника, бo Дорогобузький замок
не належить Смоленську. Цей посланець потім, 21 липня, приїхав з Смоленська і сказав, що зустрів московита на ім’я Іван на урочищу на Вчесні,
який йшов до Дорогобужа, до кордону, до своїх друзів. Цей (Іван) сказав
йому, що татари обложили Москву і взяли гуляйгород і посоху, тoбто людей,
котрі там були, порубали.
Він же запитав про московського князя, про те, де він був, і цей московит
сказав йому, що великий князь з своєю царицею поїхав за Біле озеро.
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В Смоленську він питав його братів також про князя Дмитрія: чи він
живий. Йому було сказано, що той є без сумніву забитий Борисом Годуновим і що цей же Годунов забив і матір цього Дмитрія.
Про цього Бориса Годунова одні кажуть, що він нібито мав перейти
на землю короля, нашого пана, a інші кажуть, що він одразу після вбивства
Дмитрія та його матері мав укріпитися з військом у Китайгороді, а місто
Москву нібито цей Борис Годунов наказав запалити і мав послати сотню
людей, додавши їм пороху та іншого необхідного, палити інші замки: Великий Новгород, Псков, Смоленськ та інші.
Тому в Смоленську тільки два рази на тиждень топлять печі через
велику небезпеку від цього Годунова, боючися підпалу. Великий князь
визволив також всіх своїх думних бояр, котрі були в опалі, щоб грабували
цього Годунова i, каже, що хочете з ним, то й робіть, бо я не можу стримати
його від цих злих справ.
A коли посланець був з листом у Смоленську, тоді йому один його
приятель на ім’я Гарасим, монах Михайлівського монастиря, розповів йому
про все це так само, як і інші, слово в слово.
Цей же Семен Лашкович і його товариші сказали, що коли вони йшли
до Москви. То їх наздогнали вісім козаків, a коли вони годували коней
перед В’язьмою, то й ці (козаки) з ними годували. Ці козаки їхали з Москви
від великого князя московського. Один з козаків впізнав цього Семена,
могилевця, (а знав він його з того часу), коли вони стояли з Матюшею в Могилеві на квартирах. Питали (купці) цих козаків, де вони були. Козаки сказали їм, що були у московського князя, відвезли йому шістьох татар з татарського війська, спіймавши їх у полі; і вже їх московський князь не пустив цією дорогою дo козацького гетьмана щоб вони не зустрілися з татарським військом, але їх повезли на підводах до В’язьми, а з В’язьми на
Брянськ; ці кажуть, що поїдуть через Чернігів на Низ. З цими (козаками)
є два монаха з Києва, яких відпущено з Москви i вони сказали те саме, що
й козаки, і що їхньому гетьману великий князь московський дав велике
жалування. Ці ж козаки сказали купцям, що певне татари мають йти на
Москву.
А про Бартоша львів’янина я теж писав до Смоленська. На це відписав
мені воєвода, що про цього Бартоша нема відомостей, чи є він у Москві,
чи виїхав іншим шляхом з держави нашого государя, але коли він приїде
до Смоленська, тоді його від себе відпущу у доброму здоров”ї з усім його
добром. Цей Бартош їхав через Оршу до Москви вже два роки тому і про
нього кажуть, що він вирушив через Чернігів на Київ. Інші ж кажуть, що
його вбито у Москві, тому я й писав до смоленського воєводи. A прo
Бориса Годунова мені таку відомість приніс мій посланець, що нібито він
з сімома тисячами кінноти виїхав до шведського короля, до Інфляндії, бажаючи звідти виїхати до його королівської мості, нашого пана. Однак як
тільки дізнаюся про це що-небудь достовірнішого, без затримки повідомлю
вашу князівську мость,також і про те, що там, у Москві, чинять татари.”
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№2
ДИПЛОМАТИЧНА ІНСТРУКЦІЯ
КОРОЛЯ СИГІЗМУНДА ІІІ, ДАНА ПОСЛУ
РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО ЛЖЕДИМИТРІЯ І
ОЛЕКСАНДРУ КОРВІН ГОНСЕВСЬКОМУ
1605, серпня 23

Краків

“Instructia od j. k. mći panu Alexandrowi Corwinowi Gąsiewskiemu, starośćie wieliskiemu, do kniazia Dmitra Iwanowicza, hospodara wielkiego moskiewskiego, dana w Krakowie dnia 23 augusti anno MDCV.
Naprzód, przy pozdrowieniu od k. j. mći ma się pytać o zdrowiu hospodarskim, winszując mu przy zdrowiu wszelakich i długoszczęśliwego panowania
na tej stolicy z rozmnożeniem chwały Bożej z dobrym wszystkiego krześćiaństwa
i państw własnych j. k. m., a jako życzliwość swoje zawsze król jeo mći hospodarom jeo mći pokazował, którą życzliwośćią swoją król j. m. był początkiem
i powodem do tych fortun i zamysłów w takim ukrzywdzeniu jego, abym za
błogosłowiństwem Bożym i za sprawiedliwośćią swoją do państw swych przyjść
mógł, w czym iż mu Pan Bóg Wszechmogący szczęśćić i błogosłowić raczył,
wielce się z tego cieszy. O czym acz j. k. m. wiadomość dosięga, jednak aby
tym gwałtowniejszą miał wiadomość o powodzeniu hospodara j. mći, posyła dla
tego umyślnie iż jako zawsze życzył j.k.m., aby do końca dobrego i porządanego
sprawy hospodara prowadzone były tak, aby stąd większą jeszcze miał pociechę,
pragnie o tym mieć wiadomość. Rozumie też j. k. m., że o tym wszystkim, jako
o powodzeniu swoim tak i o postanowieniu rzeczy swoich nie zaniecha przez
posły swe oznajmić k. j. mći, przyzna to hospodar j. m., że wielką życzliwość
j. k. m. będą w państwach j. k. m., także i w dochodzeniu państwa sweo od
ludzi j. k. m. uznawał pewien tego jest j. k. m., że wzajem dozna wszelakiej
życzliwośći, powolnośći i wdzięcznośći. A gdzie będzie potrzeba i spolnego
ratunku na kożdego nieprzyjaciela tym samym większa też chęć i życzliwość
j. k. m. przeciwko sobie hospod. j. m. będzie uznawał.
Nałeży też to do dobrej przyjaźni, aby się tym większa wdzięczność od
hospod. j. mći k. j. m. pokazała, aby ukrzywdzenie takowe k.j.m. od Karolusa
hospod. j. m. też bolało dla teo, aby o gotowośći swej przeciwko temu nieprzyjacielowi k. j. m. wiadomość uczynił.
Pendant tedy powinien j. k. m. dobrej przyjazni od hospod. j. mći przeciwko
sobie rozumie, że z kożdej pociechy j. k. m. słusznie się też cieszyć ma hospod.
j. m. Oznajmuje o weselu swym, które ma bydź za pomocą Bożą 30 die octobra
w Krakowie z arciksężną Constantią, córką ś. pamięci arciksiężęcia Karola z
Grazu, to wszystko szeroce przyłośywszy, że monarchowie zwykli o takowych
actiech pociesznych sobie dawać znać, używać się wzajem. Będzie hospod.
j. mći od j. k. m. prosił na to wesełe.
To w tajemnej audientiej mówić ma.
To też przypomni, iż j. k. m., nie do końca rozumiejąc, na początku bydź
uspokojenie wszystkich zmysły tamtych państw hospodara j.mći dla wszelakiego
przestrachu i potrzeby rozkazował k. j. m. wszystkim starostom ukrainnym, mia-
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nowicie i wam też starośćie ukrainnemu, być gotowym na wszelką potrzebęhospodara j.mći, a jeżeli by tam byli posłowie jacy szwedscy, aby się o to starał,
żeby do k. j. m. z posły hospod. j. mći posłani byłi. A iż też tam w Moskwie jest
Gustaw, który się zowie synem króla szwedzkiego Eryka, aby tam nie w takowym
uważeniu był, jako się on udawa, ałe raczej, aby w dobrym opatrzeniu. Co
wszystko wierze i dzielnośći poselnikowej złeca j. k. m., rozumiejąc to, że co
będzie nałeżało do dostojeństwa j.k.m. do dobrego wszystkiej Rplitej nie zaniecha
tego uczynić”.
Архів Головних Актів Давніх у Варшаві, ф. “Архів публічний Потоцьких”,
відділ 9, т. 1, с. 161(123). Копія п. п. ХVІІ ст.

“Інструкція від й. к. м. пану Олександру Корвін Гонсевському, вєлінському старості, послу до князя Дмитрія Івановича, государя великого
московського, дана в Кракові дня 23 серпня 1605 року.
Насамперед, при привітанні від імені й. к. м. має (посол) спитати про
здоров’я государя, бажаючи йому при здоров’ї всіляких благ і довгощасливого панування на цій столиці з примноженням хвали Божої з добром
для всього християнства і держав власних й. к. м.; а як король його мость
завжди виявляв свою зичливість государям їх мостям, і цією своєю зичливістю король й. м. був початком і причиною цього щастя й здійснених
намірів у його кривді, щоб він за Божим благословенням і по правді своїй
міг прийти до своєї держави, у чому йому Господь Бог Всемогутній зволив
дати щастя і благославив, з чого (король) вельми тішиться. І хоч про це
доходять до й. к. м. вісті, однак, щоб про це мати швидшу інформацію про
успіхи государя його мості, посилає спеціального (посла); і як завжди зичив
й. к. м., щоб до доброго і бажаного кінця йшли справи государя, щоб з них
мав ще більшу втіху, прагне дістати про це відомість. Розуміє теж й. к. м.,
що про все це, як і про успіхи свої, так і про ході свої справ не занедбає
повідомити через своїх послів к.й.мость, визнає і то государ й.м., що велика
зичливість й. к. м. була й буде і в державі й. к. м., також і в здобутті своєї
держави завдяки людям й. к. м. Впевнений у тому й. к. м., що взаємно
отримає всіляку зичливість, послуги та вдячність. A коли буде треба і
спільного порятунку на кожного ворога, тим самим більші бажання і зичливість й. к. м. щодо себе дізнає государ й. м.
Треба також виявити більшу приязнь, щоб цим самим більша вдячність
від государя його м. виявилася щодо к. й. м., щоб кривда, якої зазнав
й. к. м. від Карла, так само боліла государеві й. м., щоб він (государ) поінформував про свою готовність виступити проти цього ворога й. к. м.
Pendant тоді повинен й. к. м. добру приязнь від государя й. мості щодо
себе (мати), розуміє, що з кожного успіху й. к. м. слушно може тішитися
також государ й. м. Повідомляю про своє весілля, котре з Божою поміччю
має відбутися 30 жовтня у Кракові з ерцгерцогинею Констанцією, дочкою
св. пам’яті ерцгерцога Карла з Граца, все це детальніше розповівши, додати, що монархи звичайно дають взаємно знати собі про такі втішні події.
Й. к. м. буде запросить государя й. м. на це весілля.
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Це треба сказати на секретній аудієнції.
Це також пригадає посол, що й. к. м., не впевнений, що вже досягнуто
реалізації всіх задумів у тих державах государя й. м., то для всілякого
постраху (ворогам) і потреби й. к. м. наказав всім прикордонним старостам,
особливо і вам (послу), теж прикордонному старості, бути готовими виступити на кожну потребу государя й. м.; a якщо б там були якісь шведські посли, то щоб посол постарався, щоб до вони були послані разом з
послами государя й. м. до й. к. м. Оскільки ж там у Москві є Густав,
котрий зве себе сином шведського короля Еріка, щоб там не був він у
такій пошані, як він того хоче, але швидше під добрим наглядом. Що все
вірі і здібностям посольским доручає й. к. м., сподіваючись, що він зробить
все, що треба для достоїнства й. к. м і добра всієї Речі Посполитої”.

№3
ЗРАЗОК ПРИСЯГИ
ЖИТЕЛІВ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
КОРОЛЕВИЧУ ВЛАДИСЛАВУ
1610, лютий (?)

“Całuje ja ten święty żywotworaszczy chrest hospodarowi swemu, carowi
wielkiemu kniazu Władisławowi Zygmuntowiczowi wszystkiej Rusi na tym, iż
jemu, hospodarowi swemu, wiernie i prawdziewie służyć i prawić i we wszystkim
dobra chcieć. A do Sujskiego, niniejszego hospodara moskiewskiego, i do tego
wora, czo sie zowie carewiczem Dimitrem, nie przestawać i inneo żadnego
hospodara na moskiewskie hospodarstwo nie chcieć, kromia hospodara naszeo
cara i wiel. k. Władysława Zygmuntowica wsia Rusi. A poki nam jego hospodara
Bog da na moskiewskie hospodarstwo i nam służyć i prawiez i na wszem dobra
chcieć pierwy (?) jego hospodarowi naszemu niniejszemu najaśniejszemu królowi
polskiemu i wiel.k. littew – Zygmuntowi Iwanowicowi”.
Архів Головних Актів Давніх у Варшаві,ф. “Архів публічний Потоцьких”,
відділ 9, т. 1, с. 179. Копія п. п. ХVІІ ст.).

“Я цілую цей святий животворящий хрест своїму государеві, царю,
великому князю всієї Русі Владиславу Зигмунтовичу у тому, що йому, своєму государеві, вірою і правдою служити, правити і в усьому бажати добра.
A дo Шуйського, нинішнього государя московського, i дo того вoрa, котрий
зветься царевичем Дмитрієм, не приставати i iншого жодного государя
на московське государство не бажати, крім государя нашого царя і великого
князя всієї Русі Владислава Зигмунтовича. A поки нам Господь Бог дає
цього государя на московське государство, нам служити й правити і в
цсьому зичити добра насамперед (?) йому, нашому государеві, нинішньому
найяснішому польському королеві й великому князеві литовському Зигмунтові Івановичу”.
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Павло Гай-Нижник

МІЖНАРОДНІСТОСУНКИУКРАЇНСЬКОЇДЕРЖАВИ
ЗВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИМИІНАЦІОНАЛЬНИМИ
УТВОРЕННЯМИКОЛИШНЬОЇРОСІЙСЬКОЇІМПЕРІЇ
(ФІНАНСОВИЙАСПЕКТ)
Передмова
Ореол міжнародних фінансових угод і операцій уряду Української Держави 1918 р. безпосередньо залежав від загальнополітичного орієнтиру
офіційного Києва і формувався крізь призму торговельно-економічних потреб Гетьманату, зумовлених військово-політичною ситуацією навколо країни. Відповідно до цих обставин визначались основні фінансово-економічні
партнери України у період владарювання у ній П. Скоропадського, якими,
з огляду на Берестейський договір, були Німеччина та Австро-Угорщина.
Попри це, налагоджувались фінансові стосунки Гетьманату і з державними
утвореннями, що виникли на території колишньої Російської імперії, які,
однак, мали епізодичний характер, обумовлений певними військовополітичними, а не фінансово-економічними потребами.
Ми лише в загальних рисах торкнемося переговорів РРФСР з Українською Державою у фінансовому питанні. Причиною тому є їхня незавершеність і безплідність, які не дали жодних практичних результатів у своєму
підсумку. Берестейський договір примусив Радянську Росію визнати УНР
як самостійну державу, звільнити її терен від своїх військ і сісти за стіл
перемов для підписання мирної угоди. 29 квітня 1918 р. УНР було повалено
внаслідок державного перевороту, вчиненого ген. П. Скоропадським, і тому більшовицькі делегати приступили до перемов вже з гетьманською
делегацією, яка представляла новопосталу Українську Державу. Передусім,
30 травня 1918 р. у протоколі переговорів головами делегацій та уповноваженими делегатами було підписано акт про взаємовизнання членів делегацій
як представників “обох самостійних і ні од кого незалежних Дер1
жав” . Робота делегацій відбувалася в комісіях. Фінансовим боком перемов
з української сторони займалася Комісія з розрахунків з Великоросією на
чолі з директором кредитової канцеляріїї Міністерства Фінансів Г. Лерхе.
Українська сторона висунула на розгляд, зокрема, питання про розподіл
державного боргу між Україною і рештою частинами колишньої Росії (по-
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годжувалася прийняти на себе трохи більше за 5 млрд руб. від загального
боргу, а також, за умови повернення їй її частки золотого фонду імперії,
оціненої у 260 млн руб. золотом, брала на себе зобов’язання виплати 4
млрд руб. від загальної суми державного безвідсоткового паперово-грошового боргу колишньої Росії, зафіксованої на 7 листопада 1917 р.), про
розподіл державного майна, про долю приватних банків, відділи яких знаходилися на терені України, про державні відсоткові папери, що були гарантованими колишніми російськими урядами і які належали українським
громадянам (вивезені більшовиками до Росії під час окупації та ті, що
зберігалися у російських
банківських відділах), про обмеження ввезення
2
рублів в Україну тощо . Розв’язання цих проблем було вже з початку перемов проблематичним через те, що обидві державні формації сповідували
не лише різні політичні ідеології, але й цілком протилежні напрямки економіко-фінансового будівництва. Так, якщо гетьманським урядом було взято
курс на побудову капіталістичного господарства, визнання приватної власності, ведення політики “дорогих грошей”, визнання приватної власності
на землю, фабрики, заводи, капітал і необхідність сплачувати державні
борги й за відсотковими паперами тощо, то радянський уряд приватної
власності не визнавав, анулював державні борги і відсоткові приватні папери, націоналізував банки і підприємства, провадив політику необмеженої
емісії грошових знаків... До того ж, у Петрограді просто не визнавали самостійність України, вважаючи ситуацію, яка тоді склалася, тимчасовою,
а одже, з самого початку переговорів ні про які сутттєві домовленості з їхнього боку навіть і не йшлося. Більшовицькими делегатами, як згадував
С. Шелухін, застосовувалася тактика демагогіїї, штучних причіпок, зволі3
кань, крутійства . З часом вони припинили переговори, а згодом, як відомо,
і взагалі демонтували Берестейський договір й розпочали інтервенцію проти України.
Контакти у сфері фінансів з урядами інших частин колишньої Російської
імперії, взагалі не встигли набути суттєвих обсягів і багатомірних міждержавних правових угод. Так, наприклад, 29 червня 1918 р. до військового
міністра України звернувся тимчасовий виконуючий обов’язки комісара
Грузії в Україні Н. Брегвадзе, який просив “ходатайствовати” перед Радою
Міністрів про негайне надання в його розпорядження 50 тис. крб. в рахунок
Грузинської Республіки для задоволення елементарних потреб громадян
Грузії, колишніх вояків на українських фронтах, величезна кількість яких
4
накопичилася в Києві, Харкові і Ростові та для переправки їх на Батьківщину .
15 липня 1918 р. до уваги уряду було подано відповідну доповідь міністра, який повідомляв про звернення до нього Комісара Грузії і просив
підтримати “бувших військово-служачих на Українських фронтах і військово полонених та інвалідів, котрі, дякуючи анархії, яка панує в Російській
совітскій Республіці, не мають можливості вернутись до своєї батьківщини
і терплять багато від матеріального незабезпечення”, при цьому додаючи,
що вони “брали участь у минулій війні на Українських фронтах і тим в своїм
5
часі оказали Українській Державі не малу поміч” .
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Український уряд пішов назустріч проханню Комісара Грузії і вже 20
липня 1918 р. Гетьман затвердив Постанову про асигнування в розпорядження військового міністра 50 000 крб. для видачи їх в позику Комісарові
Грузії, в якій також зазначалося, що позика ця надається “за рахунок Грузинської Республіки” в допомогу грузинським громадянам для повернення
7
їх на Батьківщину . Таким чином, Україна офіційно надала грошову безвітсоткову і безстрокову позику Грузії.
Через день відповідним увідомленням директор Департаменту законодавчих справ Міністерства фінансів надіслав для виконання копію постанови до Державної скарбниці, а також для опублікування редакторові
офіційного друкованого органу Ради Міністрів “Державного Вістника”.
Подібну позику на прохання міністра фінансів у його доповіді 25 листопада уряд ухвалив надати й Польщі, але вдвічі більшою сумою. У розпорядження міністра фінансів постановлялося відпустити 1 млн. крб. на
видачу безвітсоткової позики надзвичайному посланцю на Україні для надання допомоги польським біженцям.
Суму цієї позики було занотовано у п. 26 надзвичайних видатків проекту
8
бюджету Української Держави за 1918 р.
Грошову позику розміром 30 млн. крб. просили в України у доповідній,
переданій П. Скоропадському особисто, представники Астраханського
Крайового уряду. Гетьман перенаправив її на розгляд уряду, який 16 листопада 1918 р. ухвалив: “Вирішення питання про задоволення прохання
Астраханського Крайового Уряду відкласти
до вияснення більш підробних
9
даних, що стосуються сутності проблеми” . Чи мало це прохання подальші
наслідки встановити не вдалося, хоча, очевидно, більше до нього Рада
Міністрів не поверталася.
Восени 1918 р. намітилося зближення України з антибільшовицькими
державними утвореннями, що виникли на південному сході європейської
Росії, зокрема з Доном та Кубанню. Особливо тісними ставали контакти
Гетьманату з Доном, для потреб якого Україною надавалися не лише кошти, але й зброя, цукор та інші товари. Сам П. Скоропадський з цього приводу зазначав: “В той час Краснов вів енергійну боротьбу з більшовиками,
йому необхідні були гроші, а головним чином, спорядження, обмундирування і озброєння набоями. Я вважав, що наш борг і розумна українська
політика вимагала від нас всіляко йти йому назустріч. Краснов вів боротьбу
10
виключно з більшовиками, котрі являлися й нашими ворогами” . 29 жовтня
1918 р. між цими державними утвореннями було підписано договір про
постачання Донській Області 100 тис. пуд. цукру кожного місяця і про
постачання Доном Україні вугілля та мастил. Тоді ж для відновлення перевізних операцій між Доном й Україною Радою Міністрів було відкрито
кредит на 10 млн. крб., подібну
угоду про відновлення перевізних операцій
11
було укладено і з Кубанню .
Одночасно Гетьманом докладалися зусилля (у тому числі фінансові)
для якнайшвидшого формування добровільчих Північної та Південної армій,
які спільно з донцями та денікінцями вели б бойові дії проти Червоної гвардії
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і стали б заслоном для України до сформування нею власних збройних сил.
“Україна широко розкривала двері всім нещасним, давала грошові субсидії
всім, хто хотів допомогти у боротьбі з більшовизмом, коли Південна,
Астраханська і Північна армії та Дон вимагали мільйони й мільйони і Україна
12
нікому в них не відмовляла” . Більшість цих субсидій надавалися
таємно,
13
а тому й сьогодні досить важко встановити їхній дійсний обсяг . Збереглися,
однак, окремі таємні документи, які підтверджують спогади Гетьмана про
широку фінансову підтримку його режимом згаданих армій. Так, 19 листопада
уряд України таємно надав додаткову грошову допомогу для мобільнішого
формування у Пскові Північної армії “на захист Південно-Західної Росії” 3
14
15
млн. крб. , до яких згодом додається ще стільки ж . Одразу ж після випуску
гетьманської “грамоти про федерацію”, 15 листопада Гетьман затвердив
таємну Постанову Ради Міністрів про асигнування 10 млн. крб. на організацію
та на утримання Південної армії. Ці кошти доручалися міністрові фінансів
16
“для передачи їх Урядові Всевеликого війська Донського” .
Взагалі, як видно з проекту держбюджету Української Держави, на
сформування і утримання різних армій Гетьманатом було витрачено 46
17
млн крб. П. Скоропадський пояснював такі кроки тим, що тоді він “усвідомлював, що для того, щоб Україна мала право на існування, щоб вона
мала дійсно світове значення, недостатньо було намагатися захищатися
18
в своїх межах”, він прагнув проводити “більш широку політику” . І хоча
українські соціалістичні кола вважали такі його дії зрадою й були проти
допомоги Дону, проти витіснення більшовиків, він залишався переконаним,
що на тоді “єдиним, що могло дійсно зацікавити всі країни ENTENTE-и до
ідеї України, саме була б боротьба з Радянською Росією далеко за межами
України. Тільки це й могло в очах світу і в очах великоросів змирити їх з
19
новою, що народжувалася, українською державністю” .
Наприкінці листопада 1918 р., коли ситуація для Гетьманату була вкрай
загостреною, уряд, прагнучи послабити тиск повстанців на Київ й наступ
більшовиків за ними, а також виграти час для мобілізації власних сил,
намагається спонукати до активних дій денікінців. Між іншим, П. Скоропадський, незважаючи на те, що, як ним було заявлено на вигнанні, він весь
час терпів від А. Денікіна “безобразную травлю” і що політична орієнтація
Добровольчої армії йому зовсім не підходила
через те, що “там пропові20
дувалося повнійше заперечення України” , вимушений був погодитися
на надання цій армії фінансової допомоги. 27 листопада 1918 р. міністр
фінансів доповів на засіданні уряду про надходження від Добровольчої армії
прохання про асигнування їй 10 млн крб., на що урядом було постановлено
“визнати, що 10.000.000 карбованців можуть бути асигнованими за відомих
умов, що огородять інтереси України в її спільній з іншими Державами
21
боротьбі проти більшовиків” . Крім того, визнавалося необхідним зібрання
у Києві в другій половині грудня конференції держав, що федеративно об’єднуються з Росією, і встановлення при Добровольчій, Південній та Донській
арміях українських представництв для узгодження їхніх дій з українським
військом проти Радянської Росії.
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30 листопада Павло Скоропадський затвердив таємну Постанову Ради
Міністрів про асигнування в розпорядження міністра фінансів 10 млн. крб.
“для видачі їх Головному Командуванню Добровольчої армії на видатки
цієї армії, як безвідсоткову позику”.
Не вдаючися до історико-політичної оцінки цих кроків Гетьмана та
його уряду, як і контраверз з приводу полеміки навколо т. зв. питання грамоти про федерацію, ми лише зазначимо, що вищевказані грошові суми
були надані різним білогвардійським урядам (а, отже, небільшовицькій Росії) позичково. Таким чином, їх можна вважати зовнішньо-фінансовим кредитом, який Київ офіційно надав у 1918 р. Росії і вони фактично є російським державним боргом Україні й до теперішнього часу.
Міжнародні фінансові угоди Гетьманату не можна оцінювати однозначно, не враховуючи цілого комплексу внутрішньоукраїнських фінансовоекономічних і політичних складнощів, що склалися в країні 1918 р., поза
міжнародною військово-політичною і соціально-економічною ситуацією.
В більшості своїх аспектів ці угоди і позики були кроком, якого вимагали
військово-політичні обставини. Фінансові стосунки Української Держави
з частинами колишньої Російської імперії були зумовлені, перш за все, потребою військово-політичною, що віддзеркалювала необхідність боротьби
з більшовизмом і збереження на той момент самої української державності.
Пропоновані увазі читача документи публікуються вперше. Документи № 1, 5, 7 подано в перекладі з російської мови із збереженням стилістики
тогочасної української мови. Документи № 2, 3, 4, 6, 8 опубліковано із
збереженням правопису оригіналу.
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№1
КОМІСАР
ГРУЗІЇ
– на –
УКРАЇНІ
червня 29 дня 1918 р.
№ 2040
Караваев № 9

ВІЙСЬКОВОМУ МІНІСТРУ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ

З огляду відсутності сполучення з Грузією, в дійсний час на етапних
пунктах Грузинського Комісаріату в м.м. Києві, Одесі, Харкові та Ростові,
скопичилася величезна кількість громадян Грузії колишніх військовослужбовців на Українському фронті, а також військовополонених та інвалідів.
Не будучи в стані з технічних умов отримати будь які кошти від Грузинського Уряду, Грузинський Комісаріат облишений можливості задовольняти самі насущні потреби вказаних осіб, тим паче, перевідправити їх
на батьківщину.
Повідомляючи про се, прохаю Вашого ходатайства перед Радою Міністрів Української Держави про асигнування у спішному порядкові взаємообразно за рахунок Грузинської Республіки (50000) п’ятидесяти тисяч
крб. в розпорядження Грузинського Комісара на Україні.
Тимч. в. с. Комісара
Н. Брегвадзе
Секретар
[підпис]

№2
ВІЙСЬКОВИЙ
МІНІСТР
“15” липня 1918 р.
Ч. ...
м. КИЇВ

ДО РАДИ МІНІСТРІВ
ДОКЛАД
До мене звернувся Комісар Грузії на Україні з проханням допомогти йому в справі підтримання грузінських громадян, бувших військово-служачих на
Українських фронтах і військово полонених та інвалідів, котрі, дьякуючи анархії, яка панує в Російській совітській Республіці, не мають можливості
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Об асігнованні в
роспорядження
Комісара Грузії
Позичково
ПЬЯТЬ –
ДЕСЯТЬ тисяч
карбованців. –

вернутись до своєї батьківщини і терплять багато
від матеріального незабезпечення.
Маючи на увазі, що вказані громадяне Грузії,
бувші військово-служачі Українськиї фронтів, в сучасний мент розкидані по всій Україні, брали участь
в минулій війні на Українських фронтах і тим в своїм
часі оказали Українській Державі не малу поміч,
ПРОХАЮ Раду Міністрів асігнувати в роспорядження Комісара Грузії на Україні позичково, за рахунок Грузінської Республіки, як об цім прохає Комісар Грузії, – 50.000 карб…–
ДОДАТОК: відношення Комісара Грузії від
29-го червня цього року під Ч. 2040. –
Військовий міністр,
Генеральний бунчужний
[підпис]

№3
Затверджую
Павло Скоропадський
20.7.[1]918
Київ
Посвідчив
За Державного Секретаря
Товариш
В. Романов

УХВАЛЕНА РАДОЮ МІНІСТРІВ
ПОСТАНОВА

ПРО АСІГНУВАННЯ В РОСПОРЯДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО
МІНІСТРА 50.000 КАРБОВАНЦІВ ДЛЯ ВИДАЧИ ЇХ В ПОЗИКУ
КОМІСАРОВІ ГРУЗІЇ
Асігнувати в роспорядження Військового Міністра з коштів Державної
скарбниці п’ятдесят тисяч (50.000) карбованців для видачи їх в позику
Комісарові Грузії, за рахунок Грузинської Республіки, на допомогу громадянам зазначеної Республіки та повернення їх на батьківщину.
Голова Ради Міністрів
Ф. Лизогуб
Військовий міністр
[підпис]

№4
29 липня 1918
№ 626

До пана редактора
“Державного Вістника”

№ 646 До Державної
Скарбниці

При сьому надсилається для оголошення в “Державному Вістникові”
копію ухваленої Радою Міністрів Постанови про надання позики у 50 тисяч
крб. Грузинській Республіці.
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Директор Департаменту Законодавчих Справ
Начальник Відділу
Згідно Діловод

Васьковський24
[підпис]

№5
ЖУРНАЛ
РАДИ МІНІСТРІВ
25-го листопада 1918 р.
№…
Головував А. К. Ржепецький
Присутні міністри: І. О. Кістяківський, Г. О. Афанасьєв, Б. О. Шуцький,
В. А. Косинський, С. Ф. Мерінг, В. П. Науменко, В. Є. Рейнбот,
С. М. Петров, В. Ю. Любинський, Е. В. Ландсберг.
Товариші міністрів: К. Е. Замен, В. Є. Брунст.
Державний секретар: С. В. Завадський.
Секретарував: В. Ф. Дітятін.
– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –
Слухали:
Ухвалили:
– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –
[…]
V. Доповідь ухвалити
V. Доповідь Міністра Фінансів про відпуск
в розпорядження Міністра Фінансів 1.000.000
карб. на видачу безвідсоткової ссуди надзвичайному посланцю на Україні для надання допомоги Польським біженцям.
[…]
25
Засідання закрито о 12 год. ночі .
№6
Копія з копії

На первотворі: “Затверджую. Павло Скоропадський. 15.11.[1]918 р.
м. Київ

Посвідчив: Державний Секретарь Сенатор Завадський
Таемно:

УХВАЛЕНА РАДОЮ МІНІСТРІВ ПОСТАНОВА
ПРО АСІГНУВАННЯ 10.000.000 КРБ. НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА НА УТРИМАННЯ ПІВДЕННОЇ АРМІЇ
Асігнувати в розпорядження Міністра Фінансів з коштів Державноі
Скарбниці десять міліонів (10.000.000) карбованців для передачи їх Урядові
24
25

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 264, арк. 4.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 7, арк. 61–62 зв.
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Всевеликого війська Донського на організацію та утримання Південноі
Арміі. –
Голова Ради Міністрів (підп) Гербель
Міністр Фінансів (підп) Ржепецький
З первотвором згідно: Секретарь Ради Міністрів
(Підпись)
З копіею вірно: Начальник IV-го відділу
Руденко
З копіею згідно: За Прав. К-рії
Пасічний

№7
ЖУРНАЛ
РАДИ МІНІСТРІВ

27 листопада 1918 р.
№ ____
Головував: А. К. Ржепецький.
Присутні міністри: І. О. Кістяківський, Г. О. Афанас’єв, В. А. Косинський, С. Ф. Мерінг, М. П. Науменко, В. С. Рейнбот, В. Ю. Любимський,
Е. В. Ландсберг.
Товариші міністрів: К. Е. Замен, Д. В. Валлійський.
Секретарував: В. Ф. Дитятін.
– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –
Слухали:
Ухвалили:
– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –
[…]
ІІ. Доповідь Міністра
Фінансів про прохання, що
поступило до нього, про асигнування Добровольчій армії
10.000.000. карбованців і поставлені в зв’язку з цією доповіддю деякими членами
кабінету питання.

ІІ. Визнати конференцію Урядів Держав
федеративно об’єднуючихся з Росією вкрай
бажаною і місцем скликання її обрати Київ.
Терміном скликання конференції призначити другу половину грудня поточного року.
При арміях: добровольчій, південній,
донській, встановити представництва для узгодження воєнних дій їх з Українською армією у загальній боротьбі з більшовиками.
Визнати, що голови цих представництв
повинні бути намічені Міністром Закордонних Справ і ухвалені Радою Міністрів.
Військові аташе і торгівельні агенти, що
входять до складу представництв, призначаються належними Міністрами.
Визнати, що 10.000.000 карбованців
можуть бути асигновані за відомих умов,
що загороджують інтереси України в її загальній з іншими Державами боротьбі проти
більшовиків.

172

Україна на міжнародній ареніукраїніка

З огляду цього просити Міністра
Фінансів А. К. Ржепецького переговорити з цього приводу з Представниками Добровольчої армії, прийнявши при
цих переговорах до уваги ті міркування,
які були висловлені окремими членами
кабінету в теперішньому засіданні і про
підсумки переговорів доповісти Раді
Міністрів.
Разом з тим Рада Міністрів ухвалила просити Міністра Закордонних
Справ представити доповідь про програму питань, що належать розв’язанню передбачаємою конференцією.
[…]
26
Засідання закрито о 1 годині ночі .

№8
Копія
Таемно

Затверджую. Павло Скоропадський 30.11.[1]918 р. м. Киів.
Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор Сергій Завадський
УХВАЛЕНА РАДОЮ МІНІСТРІВ
ПОСТАНОВА
ПРО АСІГНУВАННЯ В РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТРА ФІНАНСІВ
10.000.000 КАРБ. ДЛЯ ВИДАЧИ ІХ ПОЗИЧКОВО ГОЛОВНОМУ
КОМАНДУВАННЮ ДОБРОВОЛЬЧОІ АРМІІ НА ВИДАТКИ ЦІЕІ АРМІІ
Асігнувати в розпорядження Міністра Фінансів з коштів Державноі
скарбниці по сміті Кредітовоі Канцеляріі 1918 року десять міліонів
(10.000.000) карбованців для видачи іх Головному Командуванню Добровольчоі арміі на видатки ціеі арміі, як безвідсоткову позику.
За Голову Ради Міністрів
А. Ржепецький
За Міністра Фінансів
К. Замен
Копія за належними підписями
З копією згідно:
27
Начальник відділу
[підпис]

26
27

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 7, арк. 64–65.
Там само, спр. 92, арк. 14.
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Купченко Віра, Волкотруб Ганна

ДО ІСТОРІЇ ВІДБУДОВИ ПОВОЄННОГО КИЄВА
1982 р. відділ інформації та використання документів Державного архіву м. Києва розпочав роботу над виявленням документів для збірника
“Дружба та співробітництво Української РСР з братніми республіками.
1943–1965 рр.” Виявлення документів проводилось протягом 2-х років
у газетному фонді Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (зараз –
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), у Центральному
державному архіві Жовтневої революції, вищих органів державної влади і
органів державного управління України (зараз – Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України), Центральному
державному архіві-музеї літератури і мистецтва УРСР (зараз – України),
Партійному архіві Київського обкому Компартії України, Центральному
державному архіві народного господарства СРСР, відомчих архівах
Дарницького шовкового комбінату і Київського заводу “Ленінська кузня” та
у власному архіві.
З виявлених документів було відібрано 89 найзмістовніших та яскравих. З різних причин збірник вчасно не видано, а зараз концепція його,
звісно, застаріла і видавати його в такому вигляді немає сенсу. Та все ж,
серед представлених у збірнику є документи, зміст яких відображає тісні
зв’язки республік колишнього СРСР в економічному і культурному житті.
Особливо це видно з документів, які відображають допомогу союзних
республік у відбудові м. Києва після звільнення від фашистської окупації.
Підтвердженням тому – наведені нижче документи про надання допомоги у відбудові повоєнного Києва.

№1
ПОВІДОМЛЕННЯ
ГАЗЕТИ “ПРАВДА УКРАЇНИ”
ПРО ДОПОМОГУ МОСКОВСЬКИХ ТЕКСТИЛЬНИКІВ
У ВІДБУДОВІ КИЇВСЬКОЇ ТКАЦЬКОЇ ФАБРИКИ
14 березня 1944 р.

Молодёжь текстильно-галантерейной промышленности Москвы взяла
шефство над восстановлением Киевской ткацкой фабрики.
Для восстановления предприятия в Киев командированы мастера, направлено необходимое количество веретен и челноков. Оборудование изготовлено во внеурочное время силами комсомольско-молодежных бригад.
Работники трикотажной промышленности собрали для Киевской
фабрики 150 комплектов инструмента и 10 тыс. шпуль и катушек.
Газ. “Правда України”, № 51, 14 березня 1944 р.
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№2
ПОВІДОМЛЕННЯ
ГАЗЕТИ “КИЇВСЬКА ПРАВДА”
ПРО ДОПОМОГУ МОСКОВСКИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ
У ВІДБУДОВІ КИЄВА
4 серпня 1944 р.

Головний інженер Московського тресту пересування і розборки будівель
т. Гнедель (тепер він керує Київським філіалом тресту) у розмові з нашим
кореспондентом розповів:
У Москві були організовані для Києва бригади з кваліфікованих робітників. На місці наш трест створив дві будівельні контори. Одна з них провадить очистку фарватера Дніпра і розборку у воді зруйнованих німцями мостів. Ця контора працює в контакті з бригадою Епрон. До початку навігації
прохід суднам по Дніпру був забезпечений. В цьому велика заслуга дніпровських підводників. Незважаючи на труднощі, вони під водою розбирали
ферми і піднімали їх на поверхню. Вже піднято кілька сот тон металу. Другій
будівельній конторі доручено розбирати зруйновані будинки Хрещатика.
В цій роботі беруть участь всі трудящі столиці. На колектив нашої
контори припало завдання розібрати стіни напівзруйнованих і спалених багатоповерхових споруд. При розбиранні будинків ми нерідко виявляли, що
німці різали сталеві балки, тим самим прирікаючи будинки на обвал.
Велику допомогу будівельним організаціям, що беруть участь у відродженні Хрещатика, надає Москва. Для формування робіт у Києві виконком Московської Ради додатково виділив устаткування, лебідки, транспортери та ін.
Газ. “Київська правда”, № 153, 4 серпня 1944 г.

№3
ЗІ ЗВІТУ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
З ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ МІСТ
КОМІТЕТУ В СПРАВАХ АРХІТЕКТУРИ
ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ
У ВІДБУДОВІ М. КИЄВА
4 жовтня 1944 р.

Первым мероприятием Главка явилась организация выездов в города,
разрушенные немецкими оккупантами, бригад квалифицированных архитекторов и специалистов во главе с академиками архитектуры и членамикорреспондентами для оказания помощи и консультации архитектурнопланировочных мероприятий восстановительных работ.
Поездки были организованы и проведены в следующие города:
9. в г. Киев выезжала бригада в составе академика Мордвинова, академика Щусева, академика Алабяна и члена-корреспондента Власова.
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Бригада произвела обследование произведенных разрушений, провела
консультацию по вопросам восстановления центра города.
Начальник Главного управления
по планировке и застройке
городов и поселков Комитета
по делам архитектуры при СНК СССР
Бабуров
ЦДАНГ СРСР, ф. 9432, оп. 1, спр. 187, арк. 1, 1 зв., 4. Оригінал.

№4
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
З ГАЗЕТИ “КИЇВСЬКА ПРАВДА”
ПРО ДОПОМОГУ БРАТНІХ РЕСПУБЛІК
У ВІДБУДОВІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЄВА
6 лютого 1944 р.

Київ відбудовує вся країна
Від братів рідних
Відбудувати Київ допомагає вся країни, всі народи нашої Батьківщини.
Трудящі Карело-Фінської РСР прислали ешелон лісу, астраханські та уральські енергетики – устаткування для електростанції, ленінградці – деталі
для турбіни теплоелектроцентралі, котлаські лісоруби – кілька вагонів з
будівельними матеріалами, московські, ташкентські, свердловські, новосибірські зв’язківці доставили апаратуру і дроти для автоматичної телефонної станції, радіо, зв’язку.
А скільки наших дорогих друзів – жителів різних міст Радянського
Союзу – москвичів, сталінградців, сибіряків і уральців відпрацювали на
Хрещатику!
Це яскравий вияв дружби народів – незламної сили, яка вже розбила
і незабаром остаточно розтрощить німецько-фашистські банди вбивців,
грабіжників і злодіїв, що пограбували і зруйнували наші міста і села.
Сьогодні ми вміщуємо частину матеріалів, що розповідають про допомогу багатьох міст Радянського Союзу у відбудові Києва.

З Свердловська, з Орєхова-Зуєва
На одній з потужних електростанцій столиці ми бачили великий турбогенератор.
– Це подарунок енергетиків м. Орєхово-Зуєво, – сказав головний інженер [Управління] “Київенерго” т. Швецов. – Допомогу у відбудові
енергетичної бази столиці нам подали трудящі багатьох міст. Ось, приміром, з м. Свердловська, з Уралтурбозаводу, до нас прибула частина циліндру низького тиснення для другої потужної машини. З Новосибірська
нам прислали цемент, з яшкінського заводу – генератор. Багато інструментів та матеріалів ми одержали з Москви. Братня допомога – велика
сила. Вона дає натхнення працювати ще краще, ще енергійніше.
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Від ярославських машинобудівників
У верхів’ях великої російської ріки Волги є чудове м. Ярославль. Здавна
славиться він своєю широкорозвиненою промисловістю, своїми майстрами
по виготовленню машин. Прочитали ярославці у пресі про відбудову Києва,
про Хрещатик і вирішили покласти свою цеглину в цю народну будову.
– Прекрасний подарунок одержали ми від ярославських машинобудівників, – заявив начальник [Київського будівельного] тресту “Хрещатикбуд” т. Проскуряков.
Ми оглядали ешелон, який два дні тому прибув з Ярославля. У вагонах – дорожні котки, бетономішалки, каменедробарки, локомобіль, сверлильні верстати, багато ріжучого інструменту. Все це – справне, високоякісне, з любов’ю упаковане. Використання подарунків ярославців дасть змогу
посилити механічну базу, організувати виробничу майстерню для ремонту
екскаваторів та транспортерів і набагато збільшити продуктивність праці.

З Сонячної Грузії
Міцна дружба працівників промкооперації двох братніх республік –
України і Грузії – зав’язалася ще до війни. Коли червоні воїни знову повернули Батьківщині наш славний Київ, друзі з сонячної Грузії відразу ж відгукнулися і подали киянам дійову допомогу. Працівники промкооперації
Києва одержали з Грузинської РСР вагон обладнання для промартілей:
швейні, трикотажні й інші машини. І коли до Києва прибула делегація з
Грузії, кияни гаряче дякували посланцям Грузії за братерську допомогу у
відродження визволеної з-під гніту німецьких окупантів столиці радянської
України.

Челябінськ – Києву
До ст. Київ-Товарний підійшов поїзд. Директор київського медичного
інституту т. Медвідь, пильно придивляючись до вагонів, сказав:
– Це нам. Бачу знайомого студента, він супроводжує вантажі.
Виявилось, що трудящі промислових підприємств Челябінська, дізнавшись про від’їзд на батьківщину, до Києва, медичного інституту, вирішили
допомогти медикам і студентам української столиці матеріалами й інструментами.
Робітники челябінських заводів зібрали 10 вагонів будівельних матеріалів – цвяхів, кранів, електричних лампочок, фарб, лопат, сокир, різних
трубок, арматури, радіошнуру, віконного скла, азбесту тощо.
Допомога челябінців сприяла швидкому відбудуванню житлового будинку і кількох клінічних корпусів медичного інституту.

Допомога зв’язківцям
На другий день визволення Києва в місті вже були встановлені перші
телефони.
Їх надіслали киянам москвичі й куйбишевці, зв’язківці Новосибірська
і Ташкента. Для столичного телеграфу прибули комплекти апаратів Бодо.
Найрізноманітніша апаратура прибула також на міжміську телефонну станцію, міський радіовузол, радіостанцію “Дніпро”.
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Нафтовики Баку – Хрещатику
Жителі столиці кожного дня є свідками розгорнутої роботи по асфальтуванню головної магістралі міста. Димлять казани, гримлять дорожні
котки. Все більше вкриваються чорними шарами свіжого асфальту тротуари і проїжджа частина. Цей асфальт – подарунок нафтовиків Баку. 750 т
бітуму прийшло на адресу тресту “Хрещатикбуд” з столиці сонячного
Азербайджану. Дізнавшись про початок асфальтування, бакінці обіцяють
збільшити виробництво бітуму для відбудови Києва.

Мчать ешелони
Ще точилися бої за Дніпро, за Київ, а з усіх кінців країни вже йшли до
української столиці ешелони з написом: “Для Києва”. Залізничники великої
радянської залізничної держави надсилали для столичної магістралі рейки,
шпали, кріплення, лісоматеріали, інструмент. Велику допомогу подали нам,
зокрема, залізничники Уралу, Пермської залізниці. Вони зібрали в депо і на
станціях необхідне нам обладнання – верстати, стрілочні переводи, запасні
частини для паровозів і вагонів – більш як на 300 тис. крб. Серед надісланого пермяками інструменту для столичного залізничного вузла було все,
починаючи з вимірних приладів і кінчаючи терпугами. Своїми силами пермяки зібрали і побутовий інвентар: столи, стільці, посуд для їдалень та
інше. Санітарна служба Пермської залізниці надіслала вагон медичного
інструменту, медикаментів, а також обладнання для зубного кабінету і
дитячих ясел. Залізнична школа одержала парти, підручники, зошити, олівці.
Чудовий подарунок від пермяків – 6 стандартних двохквартирних будинків одержав колектив Дарницького [залізничного] вузла, а від залізничників Амурської залізниці – обладнання для стрілочного поста. Тут була
стандартна будка стрілочника з новим побутовим інвентарем.
Трудящі Північно-Печерської залізниці виявили піклування про вокзали
столичної магістралі. Вони надіслали 3 вагони меблів. Одержали ми від
залізничників країни подарунки на суму більш мільйона карбованців. Не
залишились в боргу і залізничники Південно-Західної. Колектив станції
Київ-Товарний надіслав колективові станції Перм-ІІ продукти і посівний
матеріали. Такий же подарунок відправив трудящим Пермського паровозовагоноремонтного заводу.
Міцніє дружба між залізничниками східних областей і нашої магістралі.
Все швидше по коліях нашої залізниці мчасть ешелони на фронт!
І. Столяренко,
заступник начальника
Південно-Західної залізниці
Газ. “Київська правда”, № 26, 6 лютого 1944 р.
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№5
ІЗ ЗАКОНУ
ПРО П’ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН ВІДБУДОВИ І РОЗВИТКУ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР НА 1946–1950 рр.
ПРО ВІДБУДОВУ ЖИТЛОВОГО І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
КИЄВА ТА ІНШИХ МІСТ УКРАЇНИ
18 березня 1946 г.

... По Украинской ССР ...
... Осуществить работы по восстановлению жилищного и коммунального хозяйства городов и рабочих поселков, разрушенных оккупантами и
в первую очередь Киева, Харькова, Чернигова, Одессы, Днепропетровска,
Сталино и Запорожья ...
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. Шверник
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. Горкин
Москва, Кремль, 18 березня 1946 р.
Засідання Верховної Ради СРСР (перша сесія), 12–19 березня 1946 р.:
Стенографічний звіт. – М., 1946. – С. 410.

№6
ИНФОРМАЦІЯ
ГАЗЕТИ “КИЇВСЬКА ПРАВДА”
ПРО ДОПОМОГУ м. МОСКВИ В ГАЗИФІКАЦІЇ м. КИЄВА
2 лютого 1947 р.

Столиця України готується одержати з Дашави природний газ. У Києві
почалось виготовлення та завезення газового устаткування. На Київському
[машинобудівному] заводі ім. Артема освоїли виробництво газових плит.
Велику допомогу газифікації Києва подає столиця Батьківщини – Москва.
На заводах Москви виготовлено і надіслано до Києва 1500 комплектів
газового устаткування.
Газ. “Київська правда”, № 25 (6773), 2 лютого 1947 р.
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Євгеній Старостін

ОБРАЩЕНИЕ П. А. КРОПОТКИНА
К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
Строки этого взволнованного письма, написанные П. А. Кропоткиным
в один присест во второй половине июня 1917 г., предназначался для публикации в центральной прессе России. Составитель добрый десяток лет
потративший на выявление и собирание печатных и рукописных трудов
ученого и революционера, не обнаружил его прижизненного издания. Здесь
одно из двух: или в силу разных причин Петр Алексеевич не отправил
письмо в редакцию, или библиографический поиск был проведен недостаточно тщательно и нас в будущем ожидают находки. Много позже
“Обращение к украинскому народу” было опубликовано И. В. Петушковой
1
в “Трудах Комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина” . Публикатор посчитала не нужным писать предисловие и комментировать текст,
указав только место нахождения оригинала. Практический и научный результат от подобной публикации, вышедший мизерным тиражом и на плохой бумаге, равен почти нулю.
Между тем, проблема, поднятая П. А. Кропоткиным, и социальные рецепты, предложенные им для решения, представляют живейший интерес
особенно в свете событий сегодняшнего дня. П. А. Кропоткин – анархист
старого закала, общепризнанный теоретик этого учения, отдавший пропаганде этих идей большую часть своей жизни. Мечтая об анархистской революции, которая установила бы безгосударственный социализм, он прекрасно чувствовал утопичность этой установки и на Государственном совещании, проходившем в Москве в августе 1917 г. один из первых заявил, что
Россия должна
“гласно и открыто” признать себя “Федеративной Рес2
публикой” . Долгая несмолкаемая овация заглушила слова “дедушки русской революции”, как его тогда называли. Далее он объяснил – какая нужна
федерация: “И если бы в России, на несчастье, различные народности разбирались на мелкие государства – кавказское, украинское, финское, литовсоке и т.д. эта была бы такая катавасия, которую мы видим на Балканском
полуострове. Это было бы поприщем для таких же интриг между всеми
царьками романовскими, т.е. гольштейнготторпскими,
кобургскими и т.п.
3
Нет, не такая федерация государства нам нужна” . Для пропаганды идеи
федерализма осенью 1917 г. П. А. Кропоткиным вместе с С. П. Мельгуновым
в Москве создается Лига федералистов. Инициаторы приступили к подготовке
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издания в трех томах по истории, теории и практики федерализма, выступая
одновременно с лекциями в Москве, Питере и других городах. Объединить
Россию они предлагали не так, как коммунисты, а так, как это было
осуществлено в кантональной Швейцарии или США.
Случалось, что в своих социальных прогнозах Кропоткин ошибался.
“Революция пошла вовсе не потому пути,4– говорил он перед самой смертью в 1921 г., – который мы ей готовили” . Социальная реакция, наступление которой он предвидел, оказалась более глубокой и продолжительной.
И это обращение русского ученого и мыслителя, украинца по матери из
рода Сулима с опозданием на 85 лет должно найти свой адресат.
1

Труды Комиссии по научному наследию П. А. Кропоткина. – М., 1992. –
Вып. 1. – С. 171–174.
2
Государственное совещание. – М., Л.: ГИЗ, 1930. – С. 229–232.
3
Там же.
4
Труды комиссии…. – С. 197.

№1
ОБРАЩЕНИЕ П. А. КРОПОТКИНА
К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
Братья Украинцы,
5
Не посетуйте на меня за мое к Вам обращение . Всю свою жизнь я не
только стоял за право на самостоятельное развитие каждой народности, но
считал, что в такой свободе и в возможности самостоятельного развития
всех народностей лежит залог высшего развития для всего человечества.
Только тогда, когда каждая народность – большая или малая – получит
возможность вполне свободного развития не только своего родного языка,
своей литературы и художественного творчества, но и всех своих бытовых
и хозяйственных особенностей, – только тогда развитие человечества выйдет на истинный путь.
Только тогда возможен будет полный расцвет лучших сил человеческой природы и ума. Только тогда будет человечество свободной творить
новый строй жизни, ведущий к объединению людей, а не к разъединению.
Большую часть своей жизни я посвятил распространению этих воззваний, и только поэтому позволяю себе обратиться к Вам с братским
словом. Я вполне понимаю, какие чувства должны быть развиться в Украинском народе по отношению к Российской империи, когда всякая попытка распространить образование на вашем родном языке, снова оживить
вашу литературу, задавленную владычеством Польского и Российского
государств, или возродить исконные формы общественной жизни, рассматривались чиновниками русского царя, как политическое преступление;
5

Написание письма скорее всего было связано с провозглашением 10 (23)
июня 1917 г. Центральной Радой автономии Украины и наделением Генерального
секретариата функциями правительства.
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когда всякая попытка развивать свои бытовые особенности или даже собственное понимание религии, преследовалась
как попытки отложиться от
6
России и присоединиться к ее врагам .
Создание такого враждебного отношения к целому народу естественно
порождало в Вас враждебное чувство. Но, братья, с 27 февраля нынешнего
года новая полоса развития открылась перед всеми народностями, обитающими громадные равнины Восточной Европы.
В совершившемся перевороте нет ничего случайного. Его первыми
предвестниками были декабристы 90 лет т[ому] н[азад]. Его продолжали
подготовлять петрашевцы, как только в Западной Европе совершилась революция 1848 года. А начиная с 1861 года поколение за поколением без перерыва шло в тюрьму, на каторгу и смерть, чтобы расшатать и разрушить
гнусный государственный строй. Сыновья и дочери Украины гибли на тех
же эшафотах, в тех же тюрьмах, при тех же расстрелах, что и сыновья
и дочери великороссов, кавказцев, поляков, латышей, татар, восставшие
против царского гнета. В этой борьбе различные народности, населяющие
Россию и Сибирь, сплотились так же тесно, как Эльзас и Лотарингия
сплоти7
лись с французским народом во время Великой революции .
Переворот 27 февраля не случайность. Революция в России развивалась и крепла столетие, и возврат к прежнему строю безусловно невозможен.
Месяцы, прожитые Россией без центральной власти, здравый смысл,
высказанный народом, само время в котором мы живем, и, наконец, полный
8
провал императорской централизованной власти в срединных империях –
все это делает возврат к прежнему угнетению народностей, классов и
личностей совершенно неправдоподобным.
При этом все народы Европы вступают в новую полосу развития, как
они вступили после Великой Французской Революции и, судя по всему, в
эту новую жизнь широко войдет в Европе начало республиканской федерации, составившие силу США и Канады.
Прежнее сосредоточение законодательной власти в руках сильного,
централизованного государства отжило свой век. Вернуться к нему в России так же невозможно, как вернуться к самодержавию. Россия должна
6

Трудно назвать крупную работу П. А. Кропоткина, в которой он бы не касался пролем федеративного устройства общества. Это альфа и омега анархизма.
См.: Е. В. Старостин. П. А. Кропоткин: Библиогр. указатель печатных трудов:
Вып. 1–2. – М., 1980. Одно из последних его выступлений – Вступительное слово
при открытии Московской Лигой федерации ряда лекций по вопросу о федерации //
Русские ведомости. – 1918. – 10 мар. (25 февр.); 1918. – № 33.
7
Великая французская революция способствовала большему единению
Эльзаса и Лотарингии с Францией, поскольку Германия рассматривалась как оплот
феодализма и реакции. Марсельеза – революционный гимн Франции была
написана в 1792 г. в Страсбурге.
8
Под “срединными империями” подразумевались прежде всего АвстроВенгрия и Германия.
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будет перейти в федерацию народностей и областей, имеющих каждая
свое широкое самоуправление и вместе с тем так же тесно сплоченных
между собой, как республики Швейцарии, Штаты Северо-Американской
республики или провинции Канады. И тогда при таком федеративном строе
народы Украины, Польши, Литвы, Финляндии, Кавказа, Сибири и т. д.
смогут вступить на путь пышного расцвета их умственной и хозяйственной
жизни. И в этом нет, и не может быть сомнения.
Но, братья украинцы, всякая федерация представляет договор между
несколькими областями или народностями, и в данном случае договор не
может быть заключен без согласия русского народа и других народностей,
входящих в состав России. Но до созыва Учредительного собрания нет
органа, который мог бы заключить такой договор. Поэтому правильным
путем для Украинского народа было бы – до окончания
войны отложить
9
разрешение коренного вопроса о федеративном союзе . А тем временем
провести в жизнь Права человека и гражданина, признанные демократической Россией как основы ее Великой Хартии Вольностей: провести их
образование, провести в жизнь свободное исповедание религий и положить
начало освобожденного труда, – ни в коем случае не прерывая федеративной связи с русским народом, и, конечно, избегая всего того, что могло
бы нарушить в будущем добрые отношения между обоими народами.
При этом позвольте оказать Вам, братья, что все, чему учит нас
история, и чему научил меня долгий жизненный опыт, ведет к заключению,
что самою сильною помехою тому расцвету народной жизни, которого
мы желаем, было бы образование независимых государств из народностей
и областей, входящих в состав Российской империи.
В таких государствах повторилось бы то, что мы видим в балканских
государствах (отчасти и в скандинавских).
Слишком малые по сравнению с соседями, балканские государства
стали, как Вы знаете, добычей честолюбивых царьков, ищущих покровительства у соседних царей, которые вселяют им всякие завоевательные
планы, втягивают их в войны, а тем временем грабят экономически народы
этих малых государств.
В то время, как лучше люди второй половины 19 века (в том числе
М. А. Бакунин) проповедовали республиканскую федерацию, т.е. Балканские Соединенные Штаты, как зачаток Соединенных Штатов Европы,
соседние императоры, конечно, всеми силами противодействовали такому
решению Балканского вопроса. Они создали теперешнюю шахматную доску царьков, обращающих балканские народы в прислужников и рабочую
силу для соседних монархий.
Каковы бы ни были политические планы и ошибки отдельных лиц,
нельзя допустить мысль, чтобы большинство украинского народа, видя,
9

Н. А. Кропоткин после возвращения в ночь с 11 на 12 июня 1917 г. из более
чем 40-летней эмиграции в революционную Россию поддержал своим авторитетом
Временное правительство

183

Персоналії

каковы планы Германии и Австрии на порабощение – экономическое и
политическое русского народа, зная, каковы были последствия германоавстрийской победы на Востоке, и понимая, что такая победа была бы
только началом новых притязаний на порабощение и русского и украинского
народа, и всех других народов, обитающих Россию, – нельзя допустить,
чтобы, зная и предвидя все это, мыслящие люди Украины не подумали о
том, что нанести такой удар в такую минуту русскому народу было бы
одним из тез преступлений, которые потом тяготят как проклятие на судьбе народа, совершившего такое преступление. Но, она же знает, какой
тяжелой ценою за них расплачиваются преступные народы.
Братья, не рвите вековой связи. С обновленной Россией Вы сможете
жить по-братски. А сливая воедино устроительную работу жизни двух
столь близких народов, Вы достигнете великих результатов в мирном
строительстве Свободы, Равенства и Взаимности.
Державний архів Російської Федерації, ф. 1129, оп. 1, од. зб. 727.

Ніна Шабаліна

БІОГРАФІЯ В. І. ВЕРЕТЕННИКОВА У СВІТЛІ НОВИХ
АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ
Имя выдающегося историка Василия Ивановича Веретенникова (1880–
1942) оказалось тесно связанным не только с Санкт-Петербургским и
Харьковским университетами, но и Государственным Русским музеем (ГРМ),
в котором он работал с 1934 г. до 18 сентября 1940 г., занимая различные должности, включая заведование секцией
прикладного искусства,
научной библио1
текой и архивом . В отделе рукописей
ГРМ имеется небольшой фонд ученого
(ф. 126), насчитывающий 18 единиц хранения. Его документы были
переданы в
2
1952 г. П. Е. Корниловым , хранившим
их почти целое десятилетие после смерти В. И. Веретенникова. К сожалению, в
архиве ГРМ отсутствует его личное дело
и фотографии, поэтому дополнительные
биографические сведения приводятся из
3
издания Петроградского университета .
Василий Иванович Веретенников
Василий Иванович Веретенников родился 21 августа 1880 года в г. Воронеже.
Среднее образование получил в I Тифлисской классической гимназии
(1899). В 1904 г. закончил историко-филологический факультет Санкт-
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Петербургского университета.
В 1910 г. защитил диссертацию на степень
4
магистра русской истории . 3 ноября 1915 года – утвержден в должности
приват-доцента. 20 марта 1916 г. в Петроградском университете защитил
докторскую диссертацию на тему “Очерки истории развития в России
5
генерал-прокуратуры” .
В фонде Веретенникова есть очень ценный документ – это брачное
6
свидетельство его родителей , бракосочетание которых состоялось в Тихвино-Онуфриевской церкви г. Воронежа 11 ноября 1879 г. В нем отмечено,
что в книге записей “значатся повенчанными: Член Воронежской
городской управы кандидат Университета Иван Васильевич Веретенников,
православного вероисповедания, первым браком, 32 лет с дочерью
статского советника Феликса Иосифовича Серимон девицею Елизаветою
Феликсовною, православного вероисповедания, первым браком 26 лет”.
В различных изданиях, посвященных В. И. Веретенникову, датой его
смерти считается 1943 год. Это неверно. В ГРМ хранится справка Вологодского эвакогоспиталя № 5. В ней точно указана эта трагическая дата –
7
18 июля 1942 г. Сведения о Василии Ивановиче дополняют два открытых
8
письма Е. Г. Белицкой , работавшей в течение 30 лет в его семье.
Круг профессиональных интересов Веретенникова очень широк. Бесспорно, он принадлежит не только к числу серьезных историков-архивистов, но и исследователей в области декоративно-прикладного искусства.
Об этом свидетельствуют рукописи его неизданных статей, посвященных
истории мебели, бронзы и русских частных заводов художественного фарфора XVIII – I половины XIX вв.
26 января 1937 г. В. И. Веретенников зачислен научным корреспон9
дентом Кабинета Внутреннего Оборудования Всесоюзной Академии
10
Архитектуры . Предполагалось, что им будет подготовлена статья, а
позже книга по истории мебели.
В письме от 28.11.1937 г. на его имя читаем следующее: “Кабинет
художественной промышленности и внутреннего оборудования Всесоюзной Академии Архитектуры сообщает, что В[аша] статья “Первые русские мебельные мастера заграничной выучки” должна была пойти в ближайшем № журнала “Академия Архитектуры”. В виду ликвидации такового, кабинет ставит вопрос об издании В[ашей] работы отдельной монографией.
О результате кабинет поставит Вас в известность в ближайшее время.
Ученый секретарь Кабинета худож[ественной] промышлен[ности] и внут11
рен[него] оборудования ВАА Быков З. Н.” .
Слева в верхнем углу резолюция от 2.12.1937: “Против публикации
труда В. И. Веретенникова возражений не встречается при условии указания в титуле на то, что он является сотрудником ГРМ. Подпись.” Но
книга эта не была издана. Единственной искусствоведческой публикацией
12
стала небольшая статья “М. В. Ломоносов – творец русской мозаики” .
Вниманию читателей предлагаются документы из фондов Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге, содержащие сведения
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о жизни и деятельности В. И. Веретенникова. В приложении публикуется
список рукописей ученого, хранящихся в ГРМ.
1

Личная карточка В. И. Веретенникова: ВА ГРМ, ф. ГРМ(I), оп. 2 а, ед. хр. 30,
л. 168. В ней значится: “уволен по сокращению штатов с 2-х недельным предупреждением”.
2
Корнилов Петр Евгеньевич (1896–1981) – искусствовед. С 1932 по 1954 гг.
заведовал отделом графики и одновременно преподавал в Институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1954 г. работал в научно-исследовательском музее АХ СССР. Автор многочисленных работ по истории русского и
советского искусства.
3
Список профессоров и преподавателей историко-филологического факультета Императорского, бывшего Петербургского, ныне Петроградского Университета
с 1819 года. – Пг., 1916. – С. 10–11.
4
Переписка В. И. Веретенникова с отцом И. В. Веретенниковым о предстоящей
защите диссертации дана в приложении.
5
Диссертация “Очерки истории генерал-прокуратуры в России доекатерининского времени” была издана в Харькове в 1915 г.
6
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 17, л. 1.
7
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 16, л. 1.
8
См. приложение.
9
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 5, л. .
10
Всесоюзная Академия Архитектуры при Комитете по делам искусств при
Совете Народных Комиссаров СССР, позже – Академия архитектуры СССР, существовала с 1934 по 1956 год. В 1956 г. была преобразована в Академию строительства
и архитектуры СССР.
В 1934–1937 гг. издавался журнал “Академия Архитектуры”. Всего вышло 17
номеров: 1934 – № 1–2; 1935 – № 1–6; 1936 – № 1–6; 1937 – № 1–3. Статьи Веретенникова в них отсутствуют.
11
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 15, л. 3.
12
Архитектура Ленинграда. – 1940. – № 2. – С. 63–64.

№1
ПИСЬМО ВЕРЕТЕННИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА – ОТЦУ
ВЕРЕТЕННИКОВУ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
9 дек[абря] [1]910

Дорогой папа!
13

Вчера был у Алекс[андра] Серг[еевича] , с которым долго говорили.
Он также подтверждает обязательность речи моей и одобряет мою
13

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) – историк. В 1886 г.
окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета
и вскоре был приглашен на преподавательскую работу. С середины 1890-х гг. читал
курс социальных и исторических наук. С 1894 г. – член Императорской Археографической комиссии Министерства народного просвещения. В декабре 1899 г. избран
действительным членом Академии наук; в 1906 г. – членом Государственного Совета.
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основную мысль – тему ее, внес кое-какие поправки, которые я, конечно,
14
буду иметь в виду. У Ростовцева был вчера, но не застал; говорил сегодня
15
по телефону. Деканом сейчас Бодуен де Куртенэ , кот[орый] и будет
председательствовать на диспуте, о кот[ором] сегодня в “Речи” есть в
16
хронике заметка (вероятно, и в “Нов[ом] Времени”). Сегодня мама
выехала ведь, или завтра?
Обнимаю крепко
Твой Вася
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 13, л. 1

№2
ПИСЬМО ВЕРЕТЕННИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА – ОТЦУ
ВЕРЕТЕННИКОВУ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
10 декаб[ря] [1910]

Дорогой папа!
Сегодня и вчера провел больше дома; обрабатывал свою речь (вооб17
ще и по указаниям Алекс[андра] Сер[гееви]ча ); сегодня днем только
зашел в Академию Наук, в библиотеку, повидать старых знакомых; вчера
18
19
20
был у Измайловых ; видел только Зою и Аню , они ждут маму; я им
точно сказал, что она приедет завтра утром в 8 часов. Сегодня слышал,

14

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – археолог, историк античного
искусства. В 1892 г. окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1898 г., вернувшись из заграничной командировки,
начал преподавательскую деятельность, был деканом историко-филологического
факультета. Входил в партию конституционных демократов. В 1918 г. уехал из
России. С 1920 г. жил в США. Имел почетные звания и степени университетов
Европы и США.
15
Бодуэн де Куртенэ (Baudonin de Courtenay) Иван Александрович (1845–
1929) – русско-польский лингвист, создавший научную школу исследователей в области историко-сравнительного языкознания. С 1897 г. – член корреспондент Академии наук. В 1900–1918 гг. преподавал в Санкт-Петербургском (с 1914 г. – Петроградском) университете, был деканом историко-филологического факультета.
16
Сообщение о защите диссертации было опубликовано в газете “Речь” от 9
(22) декабря 1910 г. в разделе “Учебные дела”: “В воскресенье, 12 сего декабря, в
час дня, в одной из университетских зал приват-доцент Харьковского университета
В. И. Веретенников будет защищать диссертацию под заглавием: “История Тайной
Канцелярии Петровского времени”, представленную им для соискания степени
магистра русской истории. Официальными оппонентами на сем диспуте будут:
профессор С. Ф. Платонов и академик А. С. Лаппо-Данилевский”. На следующий
день сообщение было напечатано в газете “Новое время” – 1910, 10(23) декабря.
17
См. сноску № 1 к письму от 9.12.1910 (док. № 1).
18
Личность не установлена.
19
Личность не установлена.
20
Личность не установлена.
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что Платонов говорил, что немного собирается говорить (очевидно,
первое место единодушно Алекс[андру] Сер[гееви]чу). Говорил с
22
секретарем Ростовцевым ; все дело с количеством экземпляров улажено
вполне. Словом, все готово и налажено. Если можно, вышли 75 руб[лей]
23
на имя Ляли .
Твой Вася
Сегодня смотри хронику “Нового Врем[ени]”.
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 13, л. 2.

№3
ТЕЛЕГРАММА
ВЕРЕТЕННИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА И ЕГО МАТЕРИ
ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕЛИКСОВНЫ – ВЕРЕТЕННИКОВУ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
12 декабря 1910 г.

Харьков Юмовская 6 Веретенникову
Вася получил степень магистра и много похвал Наша радость омрачается только твоим отсутствием Поздравляем тебя дорогой Крепко
обнимаем.
= Елизавета. Василий =
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 14, л. 1.

21

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – историк. В 1882 г. окончил СанктПетербургский университет, в котором преподавал до 1926 г. Докторскую
диссертацию защитил в Киевском университете в 1899 г. С 1918 по 1929 гг. –
председатель Археографической комиссии по изданию сочинений А. С. Пушкина.
С 1925 по 1929 гг. – директор Пушкинского дома (Института русской литературы
АН СССР); одновременно совмещал с должностью директора библиотеки АН СССР
(1925–1928). 12 января 1930 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности,
выслан в Самару, где скончался 10 января 1933 г.
22
См. сноску № 2 к письму от 09.12.1910.
23
Личность не установлена.
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№4
ПИСЬМО
БЕЛИЦКОЙ ЕВДОКИИ ГРИГОРЬЕВНЫ –
ВЕРЕТЕННИКОВУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ
Харьков, 9/IX [19]45

Глубокоуважаемый Василий Иванович!
24
Если открытка наша найдет Вас, мы, я и Мар[ия] Ив[ановна] , очень
хотели бы получить ответ: как Ваше здоровье, как Вы живете. Мы уцелели.
Живем там же, на Пушкинской.
Уважающие Вас
Дуня и Мария Иван[овна]
ОР ГРМ, ф. 145, оп. 2, ед. хр. 95, л. 1

№5
ПИСЬМО
БЕЛИЦКОЙ ЕВДОКИИ ГРИГОРЬЕВНЫ –
КОРНИЛОВУ ПЕТРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ
Харьков, 18.X.1945

Получила вашу открытку, за кот[орую] очень благодарна. Смерть
Веретенникова глубоко
опечалила меня и всех, кто его знал. В его семье
25
я работала 30 лет . Какие это были прекрасные, благородные люди. Он
очень любил мать. Уезжая из Харькова, он поручил мне могилы отца и
матери на гор[одском] кладбище. Я получала от него пенсию и деньги на
ремонт дорогих могил до самого последнего времени перед войной.
В Ле26
нинграде у него была тетка – Друри, Елизавета Феликсовна , сестра матери. А в Харькове и теперь есть его друзья и почитатели, искренно огорченные его смертью. Очень прошу Вас написать мне разборчиво город,
в кот[ором] скончался Василий Иванович. Еще раз благодарю Вас.
Харьков, 18/X [19]45 г[ода]
Е. Белицкая
ОР ГРМ, ф. 145, оп. 2, ед. хр. 95, л. 2.

24

Личность не установлена.
Возможно, Е. Г. Белицкая была домработницей в семье Веретенниковых.
26
Елизавета Феликсовна – это имя матери В. И. Веретенникова. В справочнике
“Весь Петербург” за разные годы встречается фамилия Друри, но женское имя с
отчеством “Феликсовна” отсутствует.
25
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№6
Вологодский
Горздравотдел
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ
№5
27
2. I. 1942 г.
№7
Урицкого, 119, тел. 346

СПРАВКА
2.01.1943 р.

Вологда

Вологодский эвакогоспиталь № 5, 2 января 1942 г.
Дана настоящая справка в том, что гр-н Веретенников Василий
Иванович поступил на излечение в эвакогоспиталь 18 /VII – 42 г. и 18/
VII – 42 г. умер.
Главный врач э/г № 5
(печать, підпис)
ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 16, л. 1

27

Цифру 2 зачеркнуто карандашом, сверху написана цифра 3.
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Приложение
СПИСОК РУКОПИСЕЙ В. И. ВЕРЕТЕННИКОВА,
ХРАНЯЩИХСЯ В ГРМ

История

к вопросу о применении
1

2

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 3, л. 1-22 Сент.
1930

статистического метода к
историческому исследованию

кабальное холопство в

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 7, л. 1-32 1929-1941

законодательных актах до 1597 года
Искусство

1

Заметки к вопросу о построении
музейного хранения вещей
прикладного искусства

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 1, л. 1-15 Без даты

2

Русcкие частные заводы
художественного фарфора XVIII века
и первой половины XIX века

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 2, л. 1-62 Без даты

3

Первые русские мастера
художественной мебели

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 4, л. 1-32 - текст л.
33-43 - фото 1936-1937

4

Мастера резьбы по дереву в России
XVIII века

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 5, л. 1-25 Без даты

5

История орнамента и стилей
декоративного искусства в основной
линии их развития

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 6, л. 1-50 Июль
1940

6

Стилевые течения русского
прикладного искусства XVIII века

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 8, л.1-45 Без даты

7

Основные стилистические течения в
русском прикладном искусстве XIX
века

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 9, л. 1-38 Июнь
1936

8

Из истории русской художественной
бронзы XVIII и XIX веков

ОР ГРМ, ф. 126, ед. хр. 12, л. 1-19 Апрель
1942
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Надія Павловська

МАЛОВІДОМАПУБЛІКАЦІЯВ. І. ВЕРЕТЕННИКОВА
Василь Іванович Веретенников став знаним серед широкого наукового
загалу після того, як побачила світ його перша наукова праця “История
Тайной канцелярии Петровского времени”. Робота спочатку публікувалася
фрагментами в часописі “Журнал Министерства Народного Просвещения”
за 1907 1р. (№ 9) і 1908 р. (№ 1, № 5), а згодом (1910 р.) вийшла окремою
книгою . Дослідження було подане автором до історико-філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету на здобуття ступеня магістра російської2 історії. В грудні 1910 року В. І. Веретенников успішно захистив
дисертацію . Глибокий науковий аналіз першої роботи молодого вченого
зробив Д. І. Багалій, відзначивши, що “книга В. И. Веретенникова раскры3
вает перед нами все существенные стороны изучаемого явления” . Рецензент наголосив, що архівний матеріал для роботи підбирався автором
планомірно і системно, а використані ним першоджерела відзначаються
вичерпною повнотою для виконання завдання, поставленого автором –
дати поняття про Таємну канцелярію як про одну з вищих урядових установ
епохи Петра Великого і визначити її місце в системі тогочасного центрального управління державою. Оцінюючи результати наукових пошуків, проведених молодим дослідником, професор Д. І. Багалій ділиться своїми міркуваннями з читачами: “Как же В. И. Веретенников оперирует над собранным им материалом? Представляет ли его труд ученое исследование
или только сводку сырого материала? Без колебаний и сомнений говорю,
что книга В. И. Веретенникова представляет из себя настоящее ученое
исследование со строгими методическими приемами… Автор не растерялся в материале, он является его хозяином, он вдумчиво относится
к вопросам, сам ставит их, приводит доказательства и проявляет большую
осторожность в выводах, делая их из совокупности фактов. Неудивительно,
что при таких правильных приемах исследования выводы его отличаются
устойчивостью
и могут войти в научный обиход почти все в своей сово4
купности” . Думки Д. І. Багалія щодо праці молодого науковця поділяли
й інші тогочасні історики, відомі спеціалісти в своїй галузі науки. Про це
свідчать їх відгуки на сторінках періодичних видань 1910 року. Так,
зокрема, доктор російської історії Кізеветтер писав “В общем книга г. Веретенникова представляет большой интерес по своему сюжету, а по приемам исследования является хорошим примером тщательного и отчетливого анализа исторических данных (“Русская мысль”, березень 1910 р.)”.
Професор Верховський підтримував попереднього автора: “Молодой
исследователь, взявшись за очень трудную тему, сумел проявить большой
критический такт в собирании, группировке и оценке плохо сохранившихся
разрозненных документов и мастерски создать из них цельную и живую
историческую картину. … выводы автора представляются нам всегда
точно обоснованными и сразу войдут в научный обиход” (“Исторический
вестник”, червень 1910 р.).

192

Персоналії

Третій рецензент, О. Пресняков, наголошував: “Ценность работы
В. И. Веретенникова не только в том, что она дает, но и в тех вопросах
5
какие она возбуждает (“Журнал Министерства Юстиций”, 1910 р., № 2)” .
Професор В. Савва, аналізуючи творчий доробок В. І. Веретенникова,
поділяє праці вченого (крім його досліджень про Таємну Канцелярію) на
такі три групи: статті по імператорському періоду російської6історії; праці
з методології історії; роботи з історії російського мистецтва .
У 1912 р. ім’я В.
І. Веретенникова з’являється в 10-му томі словника
7
Брокгауза і Ефрона . Невелика за обсягом словникова стаття своєю появою в авторитетному виданні засвідчила визнання вченого серед широкого
наукового загалу.
Наступні роки свого життя В. І. Веретенников присвятив праці в архівних установах Росії і України, педагогічній роботі. Протягом 1920 –
1933 рр., працюючи в Україні, зробив величезний внесок у розбудову нашої
вітчизняної архівістики, заклав підґрунтя архівної науки і практики. Лише
трагічні обставини 1933 р. змусили вченого полишити улюблену справу.
Тоталітарна система хоч і не знищила його фізично, але позбавила активної
творчої діяльності, можливості втілити в життя задумане, самореалізуватися. “Буржуазного” вченого забула не лише широка наукова громадськість. Його не згадували й архівісти-практики, що в своїй повсякденній
роботі послуговувалися його методиками.
І все ж ім’я В. І. Веретенникова залишилося у радянських науководовідкових виданнях. Так, “Радянська енциклопедія історії України” репрезентує його як російського історика,8учня Лаппо-Данилевського, діяча
радянської архівної та музейної справи . Значиться В. І. Веретенников і в
покажчику друкованих праць істориків
СРСР, підготовленому О. І. Шве9
довою, та в деяких інших посібниках .
Перші ґрунтовні наукові дослідження діяльності вченого як архівіста і
архівознавця зроблені І. Б. Матяш у працях „Особа в українській архівіс-
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10

11

тиці” та “Архівна наука і освіта в Україні 1920 – 1930-х років ”. 2000
року Державний комітет архівів України і Спілка архівістів встановили
премію імені В. І. Веретенникова за кращі наукові праці в галузі архівознавства та документознавства.
Увазі читачів пропонується одна з останніх публікацій В. І. Веретенникова, стаття “В. М. Ломоносов – творец русской мозаики”. Праця була
оприлюднена на сторінках журналу “Архитектура Ленинграда”, в другому
числі часопису за 1940 рік. Робота написана в науково-популярному стилі,
не притаманному вченому. Його розробки завжди відзначались глибиною
аналізу, широким використанням архівних джерел, посиланням на опубліковані праці, серйозним обґрунтуванням зроблених висновків. Такі риси
притаманні вже раннім працям вченого з історії мистецтва, а саме статтям:
“К вопросу о западноевропейском влиянии на декоративное искусство Московской Руси” (1908); “Лампи-отец и его мысли об Академии Художеств”
(1910); “К биографии Саблукова” (1911); “Художественная школа в Харькове в XVIII веке” (1911) та ін. Матеріал до останньої роботи, зокрема,
був попередньо заслуханий і схвалений на засіданні
Харківського історико12
філологічного товариства 30 вересня 1910 р. .
Стаття В. І. Веретенникова “М. В. Ломоносов – творец русской мозаики”, очевидно, була підготовлена на замовлення журналу. Через це спрямованість, жанр і обсяг публікації визначалися не стільки інтересами та
напрацюваннями автора, скільки планами та потребами видання, бажанням
своєчасно відгукнутися на ювілейну дату.
Безперечно, поданий В. І. Веретенниковим матеріал мав пізнавальну
й інформаційну цінність, супроводжувався цікавими ілюстраціями. Деякі
сумніви викликає лише підсумок статті, або, вірніше, штучно приліплене
до неї резюме. В ньому оплакується доля вихідця з народу М. В. Ломоносова, якого не розуміло дворянство, та виголошується хвала Жовтневій
революції, лише завдяки якій стало можливим відродження мозаїки в Росії.
Малоімовірно, щоб В. І. Веретенников став огульно критикувати своє колишнє рідне “сословие”, яке на той час майже винищили більшовики. Звичайно, реалії тогочасної дійсності вимагали подібної критики. Але навряд,
щоб порядна людина стала спекулювати такою небайдужою для себе темою. Не асоціюються з образом вченого, потомственого дворянина, інтелігента примітивні й прямолінійні лестощі, штампи і загальники, єдиний сенс
яких – запопадливо вклонитися властьімущим. На нашу думку, закінчення
статті було або дописане, або дуже відредаговане працівником журналу.
Стаття В. І. Веретенникова, що пропонується увазі читачів, доповнює
ту обмежену за обсягом інформацію, яка є в Україні про останній період
життя і діяльності вченого (після 1933 р.). Співробітники Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства продовжують пошук нових матеріалів про життєвий і творчий шлях В. І. Веретенникова – одного з фундаторів української архівістики, який заклав основи
архівної науки, окреслив шляхи і напрямки втілення передових досягнень
в повсякденну роботу архівних установ.
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№1
В. И. Веретенников
М. В. ЛОМОНОСОВ – ТВОРЕЦ РУССКОЙ МОЗАИКИ
Мозаика давно признана одним из лучших декоративных украшений,
особенно для зданий монументального характера. Создателем мозаики в
нашей стране явился гениальный русский ученый Михаил Васильевич
Ломоносов, 175-летие со дня смерти которого мы недавно отмечали.
Заслуги Ломоносова в развитии мозаичного дела заключаются, прежде всего, в том, что он самостоятельно изготовил смальту – основной
материал, из которого делается мозаика, наладил в России производство
мозаики и создал непревзойденные образцы ее. Ломоносов правильно понял декоративно-живописную особенность мозаики, показав это на своих
работах.
Еще современники Ломоносова отмечали его заслуги в деле развития
мозаики. “С удивлением признавать должно, что первые опыты такой мозаики без настоящих мастеров и без наставления в такое малое время
столь далеко доведены”, – так отозвалась специальная комиссия Академии наук в своем отчете о мозаичных работах великого ученого.
В то время, когда Ломоносов начинал свои исследования над мозаикой,
перед его глазами были всего лишь две большие мозаичные вещи, привезенные Воронцовым из знаменитых папских мозаичных мастерских в Риме. Гениальному самоучке пришлось все делать и изыскивать самому:
он был зачинателем мозаики в России. И тем не менее, сопоставляя сде-
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ланные Ломоносовым мозаики с лучшими римскими образцами того времени, совершенно ясно, что ломоносовская мозаика нисколько не уступает
итальянским. Более того, Ломоносов, пожалуй, лучше понимал особенности мозаики, ее монументализм, чем итальянские мастера.
Рецепты изготовления основного материала, из которого выполняется
мозаика, – смальты создавались в Италии веками; их редко записывали,
большей частью эти рецепты передавались из уст в уста и представляли
семейный, даже родовой секрет; в других странах Европы в середине
XVIII века мозаика совершенно не была известна.
Ломоносов, занимавшийся выделкой цветных стекол для научной работы по теории цветов, применил свой опыт при составлении рецептов
смальты. Прежде чем ему удалось добиться уловлетворительного набора
основных смальт, Ломоносов проделал в своей лаборатории сотни опытов.
Теперь, когда был получен материал, надо было научиться составлять из
него мозаичную картину. И здесь Ломоносов достиг блестящих результатов. Техника составления мозаики в сковороде (обычно, железной), на
особом иэвестковом растворе, в который всаживаются смальтовые камни,
была им разработана и осуществлена вполне удачно.
Ломоносов создал к пустил в ход Усть-Рудицкую фабрику, изготовлявшую смальту. Проект этой фабрики был целиком разработан им самим;
он спроектировал также все ее оборудование. Многие станки и приспособления, видимо, были непосредственно созданы Ломоносовым. Он сам
говорил о “некоторых инструментах, потребных для фабрики”, как о своем
изобретении. Ломоносов конструировал и печи для варки стекла. Наконец,
ему же пришлось строить станок для формовки смальтовых кубиков.
Высоко ценя живописно-декоративные особенности мозаики,
Ломоносов сумел выявить их в своих мозаичных работах. Он прекрасно
понимал, что мозаика должна быть живописной, построенной на красочных
пятнах, на сопоставлении тонов; поэтому мозаику надо давать в широких
цветовых гаммах, в резких цветных переходах. Так понимали – и правильно
понимали – мозаику крупнейшие мозаичисты – художники-византийцы.
Так понял ее и Ломоносов: в этом нетрудно убедиться, присмотревшись
к его первым работам, где специфические особенности мозаики особенно
наглядны (портрет Петра, голова старика).
Ломоносов настойчиво предлагал властям “составлять мозаические
живописные вещи для украшения казенных зданий”. Особенный интерес
представляет спроектированный им архитектурный “монумент” Петру I;
мозаика – основное декоративное средство этого памятника. К сожалению,
все его проекты и чертежи бесследно исчезли; осталось только краткое
описание, сделанное самим Ломоносовым. Памятник должен был
представлять собой сооружение высотой в 6 сажен, на четырехугольном
основании; его намечалось установить внутри Петропавловского собора,
с гробницей Петра посередине. “Монумент” из скульптурно обработанных
частей, отлитых из бронзы и густо позолоченных, видимо, должен был
включить в качестве основного декоративного элемента ряд картин-панно,
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выполненных из мозаики и изображающих ряд эпизодов из жизни Петра.
Одну такую мозаику – “Полтавскую баталию” Ломоносову удалось закончить. К сожалению, она дошла до нас без верхней части, с плохо реставрированными боками.
Лучшими мозаиками, выполненными при личном участии Ломоносова,
являются “Полтавская баталия”, портрет Петра І, П. И. Шувалова, голова
старика (“бог Саваоф”) и портрет Екатерины II.
Портрет Петра I – одна из первых больших работ Ломоносова, по
всей вероятности, собственноручно им набранная (1754 год). Как и в дру-
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гой работе – голове старика, художественная манера ломоносовских мозаик, их живописно-декоративная сущность отражена очень ярко.
Интересен и портрет Екатерины II, хотя в нем и в портрете Шувалова
уже меньше выразительности и, пожалуй, даже ощущается некоторое
стремление к подражанию живописи.
Все мозаики Ломоносова находятся в Ленинграде (кроме голом старика, хранящейся в Московском Историческом музее и еще одной работы),
большей частью – в Русском музее.
Гениальный сын русского народа М. В. Ломоносов работал в чрезвычайно тяжелых условиях. Дворянство, придворные круги не понимали
значения его работ. Пренебрежительное отношение к Ломоносову, выходцу
из народа, сказывалось на каждом шагу. Но все невзгоды преодолел великий ученый, создатель русской мозаики, непревзойденных ее образцов!
После смерти Ломоносова мозаика оказалась никому не нужной. УстьРудицкая мозаичная фабрика держалась 3–4 года, затем она захирела.
Попытки, возобновить через 70 лет производство мозаики повели к тому,
что на русскую почву пересадили итальянскую мозаику, с ее техникой и
мастерами. Но и тут дело не пошло.
Только после Великой Октябрьской социалистической революции началось возрождение мозаики на новой основе. В наши дни мозаика будет
иметь важнейшее значение об отделке внутренних помещений замечательных сооружений сталинской эпохи.

Ірина Матяш

“БАЖАЮ ВСЕГО НАЙКРАЩОГО І СПОКОЮ І РАДОСТИ”
(Листи Катерини Грушевської
до Олександра та Ольги Грушевських)
Ім’я Катерини Михайлівни Грушевської (1900–1943) сьогодні вже не
належить до забутих. Не підлягає сумніву ні науковий авторитет ученої
(згадаймо злі закиди на її адресу в середині 1920-х), ні вагомість доробку
(унікальне видання українських дум досі не вдалося повторити), ні невипадковість знищення її радянськими спецлужбами (всі спроби перегляду
справи доньки видатного українського історика М. С. Грушевського не
підтверджено)... Життя дослідниці – один з численних прикладів служіння
своєму народові, своїй батьківщині, прагнення бачити незалежну Україну
серед цивілізованих держав світу. Не маючи офіційних наукових ступенів і
вчених звань, К. М. Грушевська завдяки широкому інтелекту і гострому
розуму, глибоким і різнобічним знанням, виключній працездатності, започаткувала новий напрям у дослідженні історії української культури: всебічне
вивчення первісного мислення та комплексний аналіз відображення міфологічних архетипів у фольклорі й обрядовості; дослідження українського
героїчного епосу як специфічного жанру фольклору, його генези та умов
формування кобзарського репертуару. Наукова спадщина доньки “Великого
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Українця” заслуговує на окреме вивчення,
підтвердженням чого є розпочаті дисертаційні дослідження, присвячені цій
проблемі. Зрозуміло, що в цьому контексті важливе значення має виявлення
якомога ширшого кола джерел, особливо
неактуалізованої частини інформації
джерельної бази.
Пропонована добірка з 10 листів Катерини Михайлівни до Олександра Сергійовича та Ольги Олександрівни Грушевських містить багато нового фактографічного матеріалу, який дозволяє з’ясувати умови проживання родини Грушевських у еміграції (1919– 1924), обставини закордонного відрядження Катерини (1928), перебування її з батьком у
“почесному засланні” в Москві (1931–
О. С. Грушевський
1933), обставини смерті Михайла Сергійовича Грушевського (1934). Хронологічно листи охоплюють 1923–
1934 рр., віддзеркалюючи найважливіші моменти життя К. М. Грушевської,
стан її здоров’я, коло інтересів і занять, ставлення до рідних.
Опубліковані листи зберігаються у
фонді 1235 (Грушевські – історики і філологи) Центрального державного історичного архіву, м. Київ. Листуванню К.
М. Грушевської (діловому, науковому,
особистому) у цьому фонді присвячено
38 справ. Серед цього документного масиву збереглося близько 100 листів її до
родичів (14 листів та 2 телеграми до батька, 2 листа до матері, 15 листів до
О. О. Грушевської, 8 листів та 1 телеграма до О. С. Грушевського, 40 листів до
Г. С. Шамрай та ін.). Це неформальне
листування свідчить, наскільки важливими для Катерини впродовж всього життя були родинні зв’язки, яка щирість і приязнь панувала у великій родині ГруО. О. Грушевська
шевських.
Про те, що молодший брат батька Олександр Грушевський (1877–
1943) був для неї близькою людиною, другом, який мав (попри різницю
у віці 23 роки) спільні з нею інтереси, свідчить звертання – “Сашенька”.
Саме так називав Олександра Сергійовича і батько. Водночас дружину
дядька вона з повагою називає – “тьотею”. Ольга Олександрівна та Олек-
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сандр Сергійович завжди поділяли зацікавлення родини Михайла Сергійовича, були надійними помічниками і партнерами в важливих справах. Олександр Грушевський очолював у керованій братом Центральній Раді Бібліотечно-архівний відділ, разом із Ольгою розбудовував архівну та бібліотечну справу, вони входили до складу Київської філії Віднеського Комітету
помочі голодним, який очолював М. С. Грушевський і в якому працювала
К. М. Грушевська, надсилали засланому до Москви академіку та його
доньці залишені в Києві літературу та інші необхідні для наукової роботи
матеріали. З подружжям Грушевських Катерина ділилася думками, прислухалася до їхніх порад у складні моменти свого життя.
Одним із таких складних періодів був вересень 1934 р., коли родина
М. С. Грушевського отримала змогу поїхати з Москви на відпочинок до
Кисловодська. Вже в жовтні Михайло Сергійович захворів, 12 жовтня
у санаторії йому зробили операцію розтину карбункулу. Та полегшення не
настало. За браком належних умов для проведення наступної операції, 13
листопада вченого довелося в “тяжкому стані” перевести до Кисловодської міської лікарні імені О. Рикова. Його спина
перетворилася на велику
1
“раневую поверхность от шеи до поясницы” . Михайла Сергійовича поклали в окремій, досить незручній кімнаті: “лямпа висіла над самою головою хворого, не було2 льоду, потрібних страв – доводилось багато речей
носити з санаторію” . Поряд з батьком постійно знаходилися Катерина
або Марія Сильвестрівна. Для них в кімнаті поставили ще одне ліжко.
Звідси Катерина написала лист до Олександра та Ольги Грушевських,
сповнений передчуття трагедії і водночас надії (док. № 6).
Виявлений В. І. Пристайком і Ю. І. Шаповалом сенсаційний документ – історія хвороби – детально зафіксував останні дні життя М. С. Грушевського. 16 і 22 листопада йому було зроблено переливання крові від
доньки. Якщо перше переливання
він переніс добре, то друге – “без ос3
ложнений и без реакции” . Дивно, що лікарі дозволили Катерині з хронічною
анемією і “букетом” хвороб бути донором. Мабуть, це було швидше її
бажанням, ніж необхідністю. За кілька днів по тому з Кисловодська до
Київа, на Паньківську, Ользі та Олександру Грушевським надійшла телеграма № 145 К4 1 з невблаганно коротким і страшним текстом: “Отец
умер едем Киев” . Життя розділилося для Катерини на дві частини – до
смерті батька і після. Друга тривала менше десяти років. В один рік із
Сашенькою її було заарештовано, в один рік вони пішли з життя, могили
обох досі не виявлено.
Ользі Олександрівні Грушевській судилося повернути чесне ім’я Катерини. Це швидше було потрібно їй, аніж радянському суспільству, в якому
Грушевські довго залишалися “буржуазними націоналістами”. 10 лютого
1958 р. вона подала заяву (далеко не першу) Військовому прокурору КВО:
“Я прошу рассмотреть дело моей племянницы Катерины Михайловны
Грушевской, которая пострадала совсем невинно. Она была девушка ученая, любила науку, написала два тома “Думы Малороссийские”. Работала
в Академии наук, руководила комисией, имела учеников, которые писали
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научные труды и работали в ее комиссии “примитивной культуры”. Политикой она не занималась и в последнее время
работала в Москве, помогала
5
отцу Михаилу Сергеевичу Грушевскому” . Результатом повторного слідства стала реабілітація талановитої дослідниці 30 липня 1959 року.
О. О. Грушевська зберегла і архів родини Грушевських, листи з якого
переважно вперше залучаються до наукового обігу.
Документи публікуються зі збереженням орфографії, пунктуації та
стилістики оригіналу. Листи без дат датовано за додатковими відомостями. В разі необхідності подано коментарі.

1

Див.: Пристайко Володимир, Шаповал Юрій. Михайло Грушевський: Справа
“УНЦ” і останні роки ( 1931–1934). – К.: Критика, 1999. – С. 107.
2
О. М. Останні роки життя Михайла Грушевського // Наші дні. – 1943. – 12
жовт. – С. 4.
3
Там само. – С. 108–109.
4
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 9.
5
Держархів СБУ, спр. 50407 фп, т. 1, арк. 70.

№1
6 січня 1923 р.

Відень

Дорога тьотю Олю і Сашенька!
Се ми святкуємо четверте Різдво відколи поїхали від Вас! Для нас воно
приємніше від попередніх всеж в своїй хаті в свій час і менче більше по своїм
звичаям. Але як святкуєте ви, чи хоч є все що потрібне не кажу вже що
повинно бути? Ми згадуємо останнє різдво в великім домі що зустрічали
разом з вами, – тривожні се були часи, але на скільки спокійніші ніж тепер!
Ми святкуємо зовсім самітно й тихо, але зробили всетаки ялинку маленьку і
старали ся зробити хоч якусь святочну ілюзію. Але досить се слабо удається.
Навіть снігу нема. Дістали листи від своїх з Галичини переважно сумні,
без виглядні і вас нічого доброго не чути. А як у Вас самих як здоровля і
настрій? Дуже вже давно не чуємо нічого від Вас. Як здоровля тьоті Олі?
У нас люде розїздять ся всі до Берліна і Праги, в Празі організується сила
нових наукових а властиво питательних інституцій що притягає голодну
українську братію.
Все від часу до часу підноситься чутка що хочуть
6
просити татуся але так на чутці і кинчається. Сим разом здається його

6

На початку 1921 р. у Відні група українських професорів-емігрантів ініціювала
включення Українського соціологічного інституту до складу створюваного
Українського вільного університету, який мав очолити М. С. Грушевський. Однак
розбіжності в поглядах на діяльність університету в цілому і ступінь самостійності
УСІ стали на перешкоді співпраці вченого з цим навчальним закладом.
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посаду одержав Черкасенко. Ну поки що дорогі цілую міцно,
міцно і бажаю
7
всего хорошого в новім Році. Привіт Вашим панночкам .
Катруся
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 10–10 зв.

№2
30 березня 1923 р.

Відень

Дорогий Сашенька!
Дуже дуже дякую Вам за лист і таку увагу до мого здоровля. Воно
слава Богу, вже зовсім в порядку, а тепер я ще “іскореняю” свою хроничну
анемію, буде зовсім добре. Зрештою люде в Відні кажуть що “головний
гріп” був сего року сезонною епідемією, і здається не тільки в Відні. Мені
на щастя він не полишив ніяких наслідків. Хвилеве ослаблення зору пройшло
вже і вже навіть тої тяжкости в голові нема що докучала перший місяць
по хворобі.
Тепер же у нас до того така чудесна погода що неможна не почувати
себе добре і де тільки є клапоть травника, під плотами, навіть на тротуарах
є кустики фіялок. А як іти здавна городів коло тутешніх великопанських
віль (а вони тягнуться майже по всіх вулицях) то запах фіялковий відчувається зовсім виразно, так наче нюхаєш букет, і то великий, фіялок. Все
се добре і приємно але як сумно коли подумаєш що Ви бідненькі наші
котрий вже рік не маєте навіть такої простої, скромної приємности! Все
місто і місто в праці, і то в якій праці! Коби хоч могли відживлятися як
слід, але я боюсь, що все дуже мало брали тепер з комітету для себе,
і все десь не доїдали?
8
А тепер АРА припиняє посилки продуктів. Коли ж будуть приходити
грошеві, то Ви, хоч не жалкуючи, купуйте, що можна з їжі. Ми теж все
боялися що Америка припинить збірки, через безробіття, депресію духовну
(з огляду на Галичину) і т. п. але слава Богу, спасибі їм, земляки не забувають свого обов’язку і по трохи, по трохи але дещо збирають і не мають
заміру кінчити сих збірок. Ось і зараз прийшла обіцянка з Сан-Франціско
від маленької укр[аїнскої] громади ще нам і звісної з голодної Кампанії.
Як би лиш не та нещасна постанова в справі Галичини що мусить
прибити людей а особливо американську еміграцію, що вкладають багато
7

Йдеться про двоюрідних племінниць О. О. Грушевської – Руфини Степанівни
(1901–1952) та Марії Степанівни (1906(7)–1961), яких вона виховувала після смерті
1921 р. їхньої матері.
8
АРА (American Relief Administration) – організація, утворена в США 1919 р.,
діяла на території європейських країн під час Першої світової війни. Під час голоду
1921–1923 рр. постачала в Україну продукти, медикаменти. М. С. Грушевський очолював Віденський комітет помочі голодним. В комітеті працювала і К. М. Грушевська. До Київської філії комітету входили О. В. Корчак-Чепурківський, Є. Г. Черняхівський, Н. Д. Ткаченко, І. О. Мар’яненко, В. Г. Кричевський, О. С. Грушевський,
О. О. Грушевська.
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серця в боротьбу, звичайно політичну, за відлучення від Польщі. Тут у нас
все ще не зовсім як рішила сама Галичина поставитися до сеї зміни. Гал[ицького] уряду тепер нема у Відні, вони всі в Парижі і в Лондоні із Галичини від Міжпартійної ради теж нема приказу еміграції (чи вертати ся чи
сидіти). Правда поляки трохи улекшили се рішення бо видали закон, що
всі галичане що не зголосилися до цього перед 15/ІІІ (день після постанови
ради амбасадорів) не можуть вертатися без дозволу ради міністрів. Отже
прийдеться мабуть продовжувати еміграцію і тактику базікам польських
вищих школ дальше.
Підходить лютиранський Великдень і боюсь що у нас буде дуже тяжко
бо що друга хата коло нас обертається в роспивочну сеголітного вина.
Малі виноградарі не спродали сего року гуртовикам і випродують після в
своїх хатах і подвір’ях.
Поки що цілую Вас дорогий Сашенька і тьотю Олю, як її пальці бідні?
Ще раз дякую за лист. І бажаю всего найкращого і спокою і радости.
Катруся
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 3–4 зв.

№3
[квітень 1923 р.]

Відень

Дорогі Сашенька і тьотю Олю!
Ось дочекали ми Великодня, розговілись яйцем свяченим і тепер
вітаємо і цілуємо Вас. Христос Воскрес!
Вчора ми з Теклею їздили до церкви до Відня щоб бути на утрені
і посвятили пасочку і яйця. Се від 17 року ми вперше знов їмо свячене.
В церкві натиснулись добре, а потім вертались закуреним потягом і ще
з вокзалу бігли порядно, але все таки в церкві були, так як має бути,
а часом здавалося навіть, що все по старому і що ми не на чужині. Все
згадували Вас далеких, який то Ваш Великодень? У нас випав сегодня
сніг. Чи й у Вас чи окрім всего иншого ви ще й мерзнути будете. Ми теж
рахували на сю неділю щоб піти всім загалом (із гостями як буде їх ласка)
до ліса але замісць того палимо в хаті.
На щастя перед самими святами нам вдалося знайти помешкання на
літо – до жовтня. Отже спала та турбота з голови а сильно вона нам
докучна! Помешкання гарне
(хоч я його ще не бачила), але дороге дуже,
9
хоч дешевше від багатьох . Але що робити!
Добре що є. На осінь коли схочемо обіцяют нам наше теперішнє. Може
доведеться знов в ньому зимувати. Вогке воно правда трохи стало за
зиму, але можна легко опалити і дешевше.
9

Фінансове становище родини Грушевських було досить складним. Згідно з угодою
М. С. Грушевський отримав замість грошей 18% накладу виданих книг Українським
соціологічним інститутом, тобто понад 15 тисяч примірників. Відтак у той час йому
нерідко доводилося жити лише за кошти, зароблені з продажу в Америці через крамницю “Січовий базар” книжок, випущених на базі УСІ.
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9-го. Ну не злякали ся наші гості снігу і ми змогли провести свято з
земляками. Зібралися такі ж бурлаки як і ми, теж на перший Великдень за
пять літ. Оповідали дещо з галицьких настроїв. Еміграція вертаєть ся до
краю і в Відні лишить ся лиш кілька людей з бувшого уряду для звязку з
світом. Але й тим довелось дати на поліції заяву що не будуть вести ніякої
політичної праці. Се очевидно акт чемности авст[рійського] уряду супроти
Польщі, але все ж лишнє маленьке приписаннє.
Сегодня дістали поздоровлення з Галичини від своїх в трошки бадьорішім настрою, але окрім настрою нічого.
Ну ще раз всего доброго, бажаю вам дорогі щастя і здоровля і доброго,
спокійного настрою. Всего найкращого вашим дівчаткам.
К
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 1–2 зв.

№4
19 травня 1923 р.

Відень

Дорогий Сашенька!
Дістали ми деякі новини про укр[аїнське] шкільне життя в чехах (се
перший раз!). Отже спішу написати Вам Ви все цікавились ним. Ви пишете,
що в чехах студенти можуть учитися що працюють науково люде – не
так! По перше ук[раїнський] університет стоїть перед закриттям бо чехи
знехочені недбалою роботою в ньому і не хочуть давати засобів на нього.
Знехочені промоціями [безцензових] професорів (прикро се що чехам доводиться учити нас пошанівку для науки!) і тим що студенти мало ходять
на їх виклади. Окрім того чехи відмовили студентам – галичанам степендії
після кінця сего року очевидно, на домагання поляків. Пишуть, що тамошні
галичане дуже прибиті і зпантеличені. А все се на фоні внутрішньої гризні,
10
лайки і обпльовування одних одними. “В останньому”, пише Малик (він
там “доучувався” в Подєбрадах) доходить до віртуозності, вигадують
такі речі, що подивляли тільки бідність уяви. Окрім того іде спішна фаб11
рикація професорів. Корольова (з “Часу”) роблять доцентом зоольогії
12
13
(Ю. Русова відкинули) хотіли теж зробити Шульгіна але се чехам
10

Малик – ймовірно, Володимир Сиченко.
Корольов (Королів) Василь Костянтинович (1879–1941) – громадський діяч,
письменник, маляр, видавець, один із засновників Центральної Ради; доцент Української господарської академії в Подебрадах
12
Русов Юрій Олександрович (1895–1962) – біолог, іхтіолог, дійсний член НТШ.
В 1920-х рр. викладав в українських вищих школах в Чехословаччині, в 1930–1941 рр. –
директор секції рибальства у Національному зоотехнічному інституті в Бухаресті.
З 1947 – науковий співробітник університету в Монреалі, співробітник його дослідної
станції у Національному парку Монт-Тамблан.
13
Шульгин Олександр Якович (1889–1960) – громадсько-політичний і державний діяч, історик; член Центральної та Малої Рад, генеральний секретар міжнаціональних та міжнародних справ, у еміграції – засновник Українського академічного
комітету, що координував діяльність українських еміграційних наукових та вищих
навчальних закладів.
11
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забагато: в своїм curriculum vitae він написав лиш що скінчив університет
а потім був міністром! Справді як на професора історії не багато. Але і се
навіть царство науки не трівке бо поляки домагаються щоб чехи зкасували
укр[аїнський] університет. Доки він продержить ся не знати, хоч, звичайно,
празький громадський комітет уживає всіх зусиль щоб утримати його.
Дуже вже багато людей кормить ся при ньому.
Разом з тим ідуть в Галичині торги за унів[ерситет] у Львові. Поляки
дуже не податливі, мабуть тим більше що деякі ук[раїнці] за скоро кинулись до угодовства. Укр[аїнці] домагають ся або легалізації таємного
університету або другого державного університету у Львові. Є течія і
така щоб іти в польський і завойовувати там собі права. Одинокий спосіб
принаймні справді учити ся і не вклоняти ся їхати за кордон в чужі унів[ерситети].
Але мало хто може се. Кольоній студентських є чимало в Гданську,
є дуже багато на політехніці в Празі, на чеськім, в Брні, у Відні в ріжних
вищих школах, є і в Грацу і в Любені громада. Але що се все в порівнянні
з масою молодіжі котра потрібує науки! Тим прикріше тільки що у Вас
утруднюють науку студентам і всюди рветься! Страшно се прикро. Як
14
стоїть справа тепер? Я вже досить давно не маю звісток від Сергія .
У нас тільки після сильного і холодного дощу стало знов приємно тепло
і не гарячо. Користаємо з погоди, ходимо до ліса на конвалії і трохи по
тріски. Ліси тут навколо чудесні. Покищо ще в них мало людей зустрічаєш,
лиш в неділю наїздять з Відня. Се звичайно дуже приємно лиш зле тим
що магістрат не відчиняє вод поки людей нема, і мамуся не може почати
лічення. Хоч ми покищо робимо що можемо в дома, і вона чує себе не
зле, вже не бракує віддиху так часто.
Чималу санзацію зробило тут і затривожило нас убийство Воровсько15
го , чи чули Ви вже про се? Син шоколадного Конраді застрілив його в Льозані в ресторані. Мотив месть за зголодованого в тюрмі батька. Але тутешні большевики стараються зробити з сего політичний акт, а так воно
може стати їм оправданням для ріжних нагінок в Росії. А більше новин не
знаю чи нема їх, чи не доходять вони до нас. То покищо бажаю всего
найкращого і цілую Вас тьотю Олю. Як Ваші панночки, вони здається
теж мали трудности з наукою. Не уладилось се?
Ще раз всего, всего найкращого, головно настрою.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 6-7 зв.

14

Шамрай Сергій Вікторович (1900–1939) – двоюрідний брат К. М. Грушевської,
син Г. С. Шамрай, український історик, науковий співробітник Науково-дослідної
кафедри історії України, репресований, помер у одному з лагерів Севвостлагу.
15
Йдеться про вбивство 10 травня 1923 р. у Лозанні радянського державного
і партійного діяча, публіциста, літературного критика Вацлава Вацлавовича Воровського (1871–1923).

205

Персоналії

№5
[1923 р.]

Відень

Дорога тьотю!
Я ще раз дякую Вам за турботу коло моєї книжки; мені дуже прикро,
що Вам прийшлось так довго клопотатися за неї та ще надармо. Иньшої
книжки мені поки що нетреба. Спасибі! Я якраз вчера закінчила лекції
англійської мови і мабуть не скоро почну їх на ново. Ще раз дякую.
Цілую Вас дуже
Катруся
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1286, арк. 5.

№6
7 грудня 1923 р.

Відень

Дорога тьотю Олю!
Дуже дякую за поздоровленнє і за довгий, цікавий і милий лист. Може
і справді ми побачимося скоро, як уже вибір рушив ся. Дай Боже! Татусеві
дуже не хотілось би
їхати не маючи хоч чогось забезпеченого, але як
16
вибір до Академії буде, то можна буде скоро їхати. Коли саме ми не
знаємо, бо не знаємо як довго тривають формальности, і чи можна вивезти
книги чи тут лишати а тоді треба їх якось “устроїти”. В кожнім разі будемо
готовитись і купувати що треба. З того приводу Мамуся просить Вас
написати може вам щось дуже потреба привезти? Багато мабуть не можна
буде а щось конечно ми з великою приємністю полагодили б. Ціни про які
Ви пишете справді великі дуже і треба буде старатися щоб по них не
купувати, хоч за останні роки ми мало купували, так сказати відвикли від
сего, і якось мабуть зможемо і на Україні обходитися. Перепрошую за
розмазане і плями. Киця вернулася з надвору і прийшла сушитися на стіль –
а на дворі дощ! Погода і у нас тепла лиш вогко і се не дуже приємно. Чи
Ваша інфлюенца зовсім пройшла? Здається мені що від Вашого листу віє
кращими настроями. Дай Боже, і нам від того веселійше. Так би хотілось
щоб ми побачились в добрих обставинах і в добрім настрою. Тут відомости
про виїзд татуся викликали
значний рух і навіть появилися рецензія на
17
бідну історію літератури , що вже більше року її чекала. Зато й рецензія
(В. Дорошенка) вийшла дифірамбічна, але те, що Ви пишете, дорога про
неохоту с.р. бачити татуся, здається справді правда, якось і ми звідси це
відчуваємо. Всеж Татусю “шуметь” не збирається, то може і вони
заспокояться. В кожному разі своїм тутешнім вони радять їхати, так оповідали. Про київські театри ми тут дещо чули, але звичайно не від очевидців. Те що Ви пишете, дуже цікаве. Я вже більше року не була, в театрі,
16

2 листоп. 1923 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило “не заперечувати проти
в’їзду на Україну проф. Грушевського”, а 31 грудня Спільне зібрання ВУАН обрало
вченого дійсним академіком по кафедрі історії українського народу.
17
Йдеться про “Історію української літератури”, перший том якої вийшов 1923 р.
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треба буде піти перед від’їздом щоб мати поняття про віденський театер,
хоч оголошення і навіть рецензії я читаю завсігди і здається що цікавого
нема нічого. Покищо у мене є лиш плян піти до цирку, бо се вчасно і можна
ще завчасу вернути ся до Бадена.
Ви пишете що добре було б святкувати Різдво разом, ще й як добре:
але так скоро ми мабуть не доїдемо. Тому ще раз просимо написати чи
нема якихось поручень. Цілую і ще раз дякую за поздоровлення.
Катруся
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1396, арк. 13–14.

№7
26 січня 1928 р.

Австрія, санаторій “Вінервальд”

Дорога Тьотю!
Перш за все дуже дуже дякую за Ваші карточки ми кождий раз так
радіємо як дістаємо їх. Ви такі добрі, що не забуваєте нас. Просимо і на далі!
Нині як раз прийшла 3 і 4-та і я читала їх вже без Мамусі, яка поїхала
ранком до Відня і вернеться в неділю. Вона має привезти ріжні речі які ми
не взяли з собою, дещо мені купити і т.п. Я рада що вона поїхала бо їй тут
повинно бути дуже скучно, хоч вона і каже що не скучає.
Ми вже два тижні в санаторії і я все лежу в ліжку бо лікар не хоче
випускати мене пока температура не буде 37,2. Таким чином я нічого не
знаю про санаторію де ми живем бо з кімнати виходила тільки на рентгеновський знімок і на вагу. Сьогодні якраз важилася і за два тижні прибавила 2 фунти, так що тепер важу 3 пуди 34 фунти. Так як приїхавши
я важила тільки 3,30 з мелочю то се вже дуже багато! Взагалі почуваю
себе добре і не протестую що мене держать в ліжку. Кімната у нас велика
на південь весь день і на ніч відчинений балкон, зачиняють тільки на обіді
за вікном гарний вид на гори. Часом бува таке сонце що просто пече
в лице. Тільки не довго на жаль. Санаторія лежить меж горами далеко від
від будь якого села або містечка і я думаю, що як жити тут довго то
мусить бути страшно нудно. А є такі хворі що тут уже пів року!
Раз в тиждень буває кіно в столовій. Я звичайно не була, мамуся теж
не захотіла іти сама, але прислуга не довольна , бо все “страшні” п’єси.
Хворих здається тепер не багато, але персоналу дуже багато і як
планети по небі вони все в певному порядку показуються у мене в кімнаті
і проходять. Ранком приходить сестра з обтиранням спиртом і зачиняє
вікно, що вночі на – половину відчинено. Та відчиняє отоплення. Потім
приходить друга сестра питати температуру, в десять приходить лікар,
потім молоко, в 12 обід, з 2–4 “мертвий час”, потім знов сестра з температурою, в 5 чай, потім лікар, ужин і в 10 спати. От весь порядок дня,
а поміж се все треба 7 разів міряти температуру і 3-чі приймати жаропонижаюче яке не робить на мене впливу. Все се як бачити досить не цікаво
і одинока приємність серед цього: в 12 годин почитати!
Правда, я зовсім не скучаю. У Відні я купила багато книг і тепер
читаю їх [місяць] все таки… Все таки саме важне коли є багато листів
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з дому і не приходиться журитися, що там, як там?! А новини не все
приємні. От Татусьо пише, що у Вас, дорога тьотя Оля апендиціт! Чи се
вже певне? Як же його лікувати думають? Ви пишете, що Удинцов хоче
Вас положити до ліжка, може-би Ви дійсно полежали? Не дай Господи
запустити таку хоробу. Дорога Тьотю будьте обережні, наша дорога! А як
здоровля Сашенькі і як він себе почуває? У вас було маленьке родинне
18
торжество: Тамара вийшла заміж! Я дуже рада за неї сього хлопця всі
хвалять. А Ви і Сашенька, як дивитесь на се? Як скінчилась Ваша справа
зі службою, так таки нічим? Татусьо пише, що К. М. тепер обижена на
академію, значить “всеми не довольна”!
Як поживає Ваша Кіся (не ткельна – та своєю черного). Що розповідала Муся як була у Вас. Чи виходить заміж чи ще не рішила?
Чи буваєте в театрі? Ми були в Відні щось аж 10 раз, але дійсно приємно було тільки тричі. Я хотіла все побачити, щоб знати, що у них нове,
але сезон якийсь не цікавий і куди не підеш все якісь єрундовські комедії
які грають уже 50–60 раз під ряд.
Ну поки що, дорога тьотю Оля цілую Вас міцно і Сашеньку. Витаю
19
Юстину Константинівну .
Добраніч
Катруся
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1396, арк. 21–24.

№8
29 січня 1933 р.

Москва

Дорогі!
Всі сі дні сиділи в майже не опаленім помешканню і мерзли страшенно.
Ще так зимно не бувало. Добре ще що сусіди ставили свою нафтову піч в
сінях і відчинивши двері можна було трохи грітися. Але се мало помагало.
Я простудилася розуміється і лежу, розуміється в ліжку тепліше, але татусь
і мамуся просто замерзали. Тепер трохи потепліло можна в хаті ходити
без шуби і калош. Може се зміна погоди й на правду, хоч обіцяють нам ще
морози. Може
вже не будуть такі сильні. Як Ваші здоровлячка чи теж так
20
мерзнете . Як в бібліотеці, чи палять. Пишіть.
К.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1396, арк. 33.
18

Йдеться про Тамару Марківну Грушевську (доньку Марка Грушевського),
яка тоді одружилася з Левком Михайловичем Демидчуком (розстріляний 1937 р. ).
19
Юстина Костянтинівна (Парфененко) – мати О. О. Грушевської.
20
Катерина Михайлівна була відряджена до Москви “у поміч ак[адеміку] М. С. Грушевському в його роботі над історією школи і творчості на Україні XVIII–XIX” у якості
особистого секретаря. Вони оселилися на вулиці Погодинській буд. 2/3. “Тимчасовим”
московським пристанищем родини академіка стала невелика кімната з одним вікном,
наполовину закритим великим балконом другого поверху. З меблів був лише стіл,
чотири стільці й ліжка. Книжки Михайла Сергійовича лежали на підлозі. Щоб увечорі
почитати, Михайло Сергійович висував своє ліжко на середину кімнати, під лампу.
Попри ці незручності додавалися неможливість забити гвіздок у стіну глинобитної
новобудови, задуха влітку й холод взимку, перенаселені сусідні кімнати, в одній з яких
мешкав аспірант Михайла Сергійовича – Д. О. Кравцов з родиною.
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№9
22 березня 1933 р.

Москва

Дістали карточки. Страшно прикро що й тьотя Оля себе зле чує. Хоч
би здоровля було! Як Юс[тина] К[остянтинівна] чи вже встає? Може з
весною і сонцем стане легше. Тут топиться і досить тепло але сонця нема.
Понура погода, добре що хоч не зимно. Татусьо збирався на сесію, але
чув себе не добре і не поїхав. [Слухав] як пройшла сесія київська програма
видно дуже велика, мабуть сесія затягнеться. З весною тут з’явилися
яйця яких зовсім не було видно і трохи подешевшало молоко. Кажуть що
і м’ясо дешевіє не знати як буде далі. А як у Вас з продуктами. Ми нарешті
по довгій перерві одержали картоплі яка нам здається надзвичайно смачною, довго її не було зовсім. Отсе і наші всі новини, а зрештою нічого, все
старе. Навіть листи від Вас дуже рідкі стали. Пишіть дорогі наші все
таки. Цілуємо сердечно і бажаємо здоровля.
Не забувайте.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1396, арк. 34.

№ 10
28 жовтня 1934 р.

Кисловодськ

Дорогі!
Вибачте, що рідко пишемо, але ми весь цей час у великій тривозі.
Фурункул про який я писала виявився карбункулом і Татусьови довелось
робити операцію, але вона була не достатня і потім знов різали, за килька
день і знов. Аж три рази, а анестези було мало, так що перши два рази
різали майже по живому. А різали дуже глибоко. Він страшно намучив ся
сі два тижні при великій температурі і болі. Лежати на боці трудно, обертатися дуже важко, то того і не спав він майже і дійсно намучився страшенно. Тепер температура знижається і рана в кращім стані, але гній ще
йде і в однім місці ще процес продовжується і лікар каже що, може ще
доведеться різати. Надіємось одначе обійдеться.
Так наш відпочинок перемінив ся в свою протилежність, така прикрість.
Ми дуже схвильовані ще, хоч би все обійшлося добре і щоб воно не дуже
відбилось на загальнім стані здоровля. В кожнім разі тут певне доведеться
побути довше ніж ми думали. В такім стані як тепер їхати не можна. Се
досить не доречі бо ні у Мамусі ні тата нема теплих речей. А тут все таки
вже осінь. На тополях під нашими вікнами майже нема листя. Всі розїздяться. Правда у нас і не було
сей місяць знайомих справжніх, але все ж.
21
Одержали листа від Мусі Н. Мабуть се добре що не хоче їхати хоч з початку певне буде голодно. Бідна вона дуже, привіт їм обом. Поки що цілую сердечно і міцно, напишіть будь ласка не зважаючи на наші листи.
Я постараюсь писати акуратніше. Будьте здорові і благополучні. Цілую.
К.
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1396, арк. 36–39.
21

Йдеться про Марію Олексіївну Новицьку.
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Алексей Кавко

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ЗА РЕШЕТКОЙ
Вряд ли необходимо представлять Николая Улащика (1906–1986) украинским историкам. Тем более после трогательной публикации о нем
Ирины Матяш вместе с фрагментами его краеведческих очерков в журнале “Украинська старовина” (2000, № 2). Разве что можно добавить:
белорусского историка и археографа в Москве связывали с коллегами
в Украине личные творческие контакты, взаимная переписка – с Н. П. Ковальским, Ю. А. Мыцыком, Я. Д. Исаевичем и другими. Известно также
то познавательное неравнодушие к историческому прошлому сестры-Украины, сопутствовавшее его изысканиям, так или иначе отразившееся в
“Очерках по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода” (1973), “Введении в белорусско-литовское летописание”
(1975), других Улащиковых работах. В качестве консультанта он участвовал в подготовке многотомной “Истории городов и сел Украинской
ССР”, что отмечено Почетной грамотой Президиума Академии наук
УССР за подписью ее президента акад. Б. Е. Патона. Грамота вместе с
прочимы украинскими свидетельствами хранится в личном фонде историка в Отделе рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба
Коласа НАН Беларуси.
Улащиковедение, надо надеяться, будет и впредь прирастать работами украинских авторов. Этому в какой-то степени будут содействовать
и публикуемые ниже “проукраинские странички” из драматической биографии Н. Н.Улащика – выдержки из его показаний на следствии по делу
мифического “Саюза вызвалення Беларусi”, разыгранному сыскными
службами СССР по сценарию, ранее апробированному в Украине (“Спiлка
вiдродження України”).
Воздержимся от комментариев явно заданных изворотливыми следователями моментов в показаниях (о знакомстве подследственного с
действиями СНБ, СВБ и т.п.), от которых позднее Улащик отказался в
ходе его реабилитации по данному делу. Куда интереснее для нас рассуждения недавнего выпускника Белгосуниверситета о будущем государственно-независимом устройстве его родной Беларуси, в соотношении
с опытом соседки – Украины. В чем-то весьма предсказательно звучали
они – мысли молодого историка-арестанта. Впрочем, лучше о том судить
читателям журнала.

№1
ИЗ ПОКАЗАНИЙ АРЕСТОВАННОГО Н. Н. УЛАЩИКА
7 июля 1930 г.

<...> Летом 1927 года во время своего очередного отпуска я был на
Украине, в Киеве. Киев и вообще Украина произвели на меня очень большое впечатление. Я начал усиленно читать литературу по украиноведению,
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особенно по истории национального освобождения Украины. У меня
в голове крепко сидела мысль, что в недалеком будущем должно произойти
военное столкновение СССР с капиталистическим миром. Рассуждая далее, я приходил к выводу, что такие передовые республики, как Украина,
Грузия, должны будут образовать самостоятельные государства. Прошлое
1917–21 годов было хорошей репетицией. Особенно благоприятными казались перспективы Украины. Богатство недр (железная руда, уголь) и почв,
море и климат – все это, казалось, создает предпосылки для создания
независимой Украинской республики.
Белоруссия маленькая, культурно отсталая, с неразвитым национальным самосознанием у населения, имела, сравнительно с Украиной, очень
мало шансов и потому большая ответственность возлагалась на национально сознательную белорусскую интеллигенцию, тем больше усилий
должны были мы приложить к тому, чтобы упрочить все предпосылки
для будущей организации независимой Белорусской народной республики.
Такое у меня было течение мыслей, когда я вернулся с Украины. <...>
Архив КГБ Республики Беларусь, д. 20951-С, т. 5, л. 495–496.

№2
ПОКАЗАНИЯ АРЕСТОВАННОГО УЛАЩИКА Н. Н.
от 6 августа 1930 года

<...> Белоруссия должна в будущем войти в федерацию, которая будет
образована из национальных республик, входящих в теперешний СССР –
Украина, Белоруссия, Грузия. Федерация эта – дело еще не завтрашнего
дня, а более или менее отдаленного будущего, и наша работа сегодня –
создавание возможно более предпосылок для того, чтобы осуществить
эту федерацию возможно полнее и скорее.
Средства для достижения разные. Как, например, захват ответственных постов в госаппарате, выдвижение всюду, где только можно, на работу
сторонников “САБ” (“Саюз адраджэння Беларусi”. – А. К.).
В земельной политике – ставка на крепкие крестьянские индивидуальные хозяйства, поскольку в то время колхозы были очень немногочисленны,
то о них вопрос остро не ставился. Белоруссия должна стать страной с интенсивным сельским хозяйством, причем упор должен был сделан на животноводство.
Крупные леса остаются в руках государства. Лес – из крупнейших видов экспорта должен пользоваться особым покровительством государства.
Мелиорация болот должна проводиться интенсивно, часть осушенных
земель остается в руках государства, из которых организуются крупные
госпредприятия (совхозы), но большая часть раздается крестьянам.
Промышленность, имеющая второстепенное значение в стране, тоже
должна быть поддерживаема, даже те отрасли, которые не имеют своей
сырьевой базы, должны расти. Но промышленность легкая – для развития
тяжелой индустрии на территории БССР – нет перспектив. <...>
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В городах муниципализируется все, что служит для общего пользования – электричество, водопровод, трамвай, канализация.
Граждане всех национальностей и вероисповедываний – равны.
Представляется свобода слова, собраний, печати, совести.
Такова, приблизительно, по памяти, программа “САБ”.
Во второй половине 1928 года “Саюз Адраджэньня Беларусi” был
переименован в “Саюз Вызваленьня Беларусi”. Как переименование организации, так и изменение программы произошло на верху, в руководящем
центре. Идея федерации несколько сошла в сторону, уступая место идеям
независимой Белоруссии, или же с ориентировкой на Запад – Польшу или
Германию. Разделение личное руководящей группы на незалежников
и ориентирующихся на Запад мне было неизвестно. Сам я придерживался
прежних взглядов, что Белоруссия должна быть с кем-либо в Союзе, если
не в такой широкой федерации, как это думалось раньше, то все же в
союзе. Наиболее желательным казался мне союз с Украиной, имеющей
на своей территории уголь, железо и открытый выход в море, а в случае
неудачи, хотя бы с Литвой.
Кроме всего прочего, идея Белоруссии в Союзе с каким-либо другим
государством была бы, по-моему, значительно более популярной в массах,
чем идея Белоруссии обособленной и тем более Белоруссии в союзе с
Польшей.
Насколько мне было известно, наше крестьянство (главная наша опора), за исключением разве кулаков и шляхты, как в Советской Белоруссии,
в части, которая была оккупирована поляками, так тем более и Западной
Белоруссии, настроены к полякам чрезвычайно враждебно и выставить
идею союза Белоруссии с Польшей это только означало компрометировать
саму идею белорусского государства.
В связи с взятым партией курсом на коллективизацию деревни и общим наступлением на капиталистические элементы, отпала совершенно
мысль о перерождении советской власти и потому ждать становилось
все труднее. Большие надежды начали возлагаться на интервенцию, когда
пользуясь подходящим моментом, всеобщим развалом при гибели СССР,
будет возможно создать Белорусскую Народную Республику <...>
<...> Даны мне были только общие установки и идеи, а во всем же
остальном я должен был работать сам.
Насколько мне известно, “САБ” и “СВБ” – организации довольно рыхлые. Мне никогда не было поставлено известных задач, не указывались
лица. Я почти совершенно не отчитывался в работе, очень редко виделся
со своим руководителем <...>, никто не подгонял, что работа идет слабо
и что эффект более, чем малый, особенно хромала работа летом.
Свою пропагандистскую работу, как член “СВБ”, я начал зимой 1928 г.
Приходя в Университет на занятия и в библиотеку, куда приходили заниматься все студенты.
Работа в библиотеке давала мне очень много. Туда приходят материалы не только со всего СССР, но из заграницы – Польши, Чехословакии,
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Германии, Латвии и многих других государств. Работая в канцелярии гос.
библиотеки я имел возможность даже и тогда, когда был в библиотеке
организован секретный отдел, перечитывать или во всяком случае пересмотреть всю литературу по белорусоведению – книги, журналы, газеты,
белорусские, польские, которые потом поступали в секр<етный> отдел...
Архив КГБ Республики Беларусь, д. 20951, т. 9, л. 543–545.

Сергій Зозуля

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ
М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО З О. С. ГРУШЕВСЬКИМ
(за матеріалами ЦДІАК України)
Серед епістолярної спадщини Грушевських, що представлена в фондах
ЦДІАК України можна віднайти добірку листів, котрі ілюструють взаємини
родини славетного українського вченого з представниками Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови (ННДК) протягом другої
1
половини 1920-х років . Кореспондентами Михайла Сергійовича, його брата
Олександра та доньки Катерини були тоді ще молоді, але талановиті і перспективні історики А. Г. Єршов, М. Н. Петровський та К. Т. Штеппа. За
кілька років (1928) у Ніжині змушений був оселитися К. В. Харлампович,
2
що також підтримував епістолярний зв’язок із М. С. Грушевським .
Стосунки визначного академіка та його доньки з ніжинцями вже були
3
предметом історичних студій . Взаємини ж О. С. Грушевського з ніжинськими вченими допоки маловідомі, а відтак потребують уваги з боку
дослідників.
Добірка листів М. Н. Петровського до брата відомого українського
історика охоплює дворічний період їх спілкування (1926–1928 рр.) і, вочевидь, є частиною більш тривалих у часі епістолярних зв’язків. Зокрема,
на це вказує перший лист із цієї добірки. Він також вносить корективи до
домінуючої думки в історіграфії про початок більш тісних стосунків ніжинців
4
із Грушевськими в середині – наприкінці 1926 р. , що пов’язано з участю
А. Г. Єршова і М. Н. Петровського в археографічній експедиції Історичної
5
секції ВУАН . Микола Неонович, як видно з листування, підтимував наукові
й особисті стосунки з О. С. Грушевським ad minimorum на півроку раніше.
Наукова співпраця між ними пролягала у площині керування Олександром
Сергійовичем Комісією ВУАН для укладання історико-географічного словника української землі, для котрого він підшукував авторів статей. За його
дорученням М. Н. Петровський залучив до співпраці в Комісії свого колегу
6
по ННДК А. Г. Єршова , котрий наприкінці 1925 р. тільки-но відбув промоцію, і це стало солідним поштовхом до подальшої плідної співпраці останнього з академічними установами. За сприяння М. Н. Петровського також
розпочалися взаємини іншого молодого ніжинського науковця К. Т. Штеппи
з М. С. Грушевським. Цей факт уже констатувався І. В. Вербою в біо-
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графічному дослідженні щодо цього історика , але зі змісту вміщених далі
8
документів стає зрозумілим механізм і першопричини цих взаємин .
Слід звернути увагу також на тональність у епістолярному спілкуванні
М. Н. Петровського з О. С. Грушевським. Порівнюючи його зі звертаннями
9
в листах Миколи Неоновича до М. С. Грушевського , відчувається менше
дистанціювання від свого респондента, що вказує на більше приятельські
відносини з братом академіка.
Можна допустити, що початок їх стосунків має давніші корені. Стикнутися вперше вони могли ще в 1919 р., коли М. Н. Петровський, разом із
іншим випускником Ніжинського Історико-філологічного Інституту князя
Безбородька (НІФІ) В. В. Дубровським, був направлений до Київського
університету задля підготовки до професорського звання. У тому ж навчальному закладі, крім О. С. Грушевського, тоді також працював і Г. А. Максимович – один із викладачів Миколи Неоновича. Не втрачаючи зв’язку зі
своїм колишнім студентом, він активно протегував призначенню
М. Н. Петровського викладачем в Ніжині, зігравши тим самим визначальну
роль у долі майбутнього відомого історика. Через Г. А. Максимовича і могло
відбутися знайомство молодого “докторанта” з Олександром Сергійовичем.
Іншими обставиними їх знайомства могло слугувати також співробітництво
Г. А. Максимовича і О. С. Грушевського з Київським Археологічним
Інститутом (КАІ), де вони обидва викладали; щоправда перший тільки до
10
1919 р. В КАІ впродовж 1923–24 р. викладав й інший викладач
М. Н. Петровського в НІФІ, керівник його випускної кандидатської роботи,
11
В. Г. Ляскоронський , котрий також міг бути причетний до початку контактів молодого ніжинського історика з О. С. Грушевським. Хоч, варто зауважити, достовірних відомостей про стосунки М. Н. Петровського зі своїм
колишнім вчителем, після від’їзду останнього до Києва, поки що не визначено.
Повертаючися до змісту листування М. Н. Петровського з О. С. Грушевським, слід зазначити, як і у випадку з листуванням ніжинського історика з М. С. Грушевським, переважання ділових, наукових моментів у спілкуванні. В цьому розрізі Микола Неонович ділиться зі своїм колегою науковими планами, здобутками; вказує на факти свого співробітництва
з академічними установами, звертається за порадами. Все це може стати
в нагоді при дослідженні його біографії, наукової діяльності тощо.
У цілому, листування М. Н. Петровського з О. С. Грушевським допомагає сформувати більш повну, цілісну уяву про причини, характер, динаміку і наслідки взаємин ніжинських науковців із представниками родини Грушевських. Зміст цієї частини епістолярію Грушевських із фондів ЦДІАК
свідчить про більш ранні стосунки О. С. Грушевського, а також його старшого брата, визначного українського вченого М. С. Грушевського, ніж участь
ніжинців у археографічній експедиції під орудою останнього. Крім того, стає
зрозумілим роль як Миколи Неоновича, так і Олександра Сергійовича у
відносинах М. С. Грушевського з репрезентантами ННДК впродовж другої
половини 1920-х років: ці особи були ключовими в налагодженні наукових,
згодом і більш тісних особистих контактів ніжинців зі славетним академіком.
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За сприяння М. Н. Петровського відбулося знайомство з Грушевськими
інших молодих ніжинських дослідників – А. Г. Єршова та К. Т. Штеппи.
Знайомство М. Н. Петровського з О. С. Грушевським, очевидно, відбулося ще до повернення Михайла Сергійовича з еміграції і могло бути
пов’язане зі співпрацею одного з колишніх викладачів молодого історика –
Г. А. Максимовича чи В. Г. Ляскоронського – з КАІ, де також працював
і О. С. Грушевський. Але допоки не знайдено підтвердження цій думці,
питання про час і обставини знайомства молодого початківця й знаного
вченого залишаються дискусійними.
Представлена частина листування М. Н. Петровського й О. С. Грушевського (безперечно, має існувати як раніші листи ніжинського науковця,
так і зворотня кореспонденція) за березень 1926 р. – березень 1928 р.
подано без стилістичних і лексичних змін, враховуючи орфографію
М. Н. Петровського, але приведено у відповідність до норм пунктуації сучасної української мови.
1

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 468, 692, 845, 1038, 1323.
Морозов О. Справа академіка Константина Харламповича // Греки в Ніжині:
Зб. ст. і матеріалів. – К., 2001. – Вип. ІІ. – С. 82–131.
3
Верба І. В. Кость Штеппа // УІЖ. – 1999. – № 3. – С. 97–112; № 4. – С. 98–114;
Матяш І. Зірка першої величини: Життєпис К. М. Грушевської. – К., 2002; Самойленко О. Г. М. С. Грушевський та Ніжинська вища школа: До проблеми творчих та
наукових зв’язків // Ніжинський державний педагогічний інститут: Наук. записки. –
Ніжин, 1996. – Т. ХVІ. – Вип. 1. – С. 82–84; Він же. Михайло Грушевський і Ніжинська вища школа // Рідна школа. – 2000. – № 8. – С. 46–48; Таран Л. В., Самойленко О. Г. Історіософія М. С. Грушевського та його взаємини з Ніжинською вищою школою // Історія та культура Лівобережжя України: Матеріали міжнар. конф.
Травень 1996 р. – К.; Ніжин, 1997. – С. 88–98.
4
Самойленко О. Г. М. С. Грушевський та Ніжинська вища школа: до проблеми… – С. 82.
5
Детальніше див.: Дмитрієнко С. В., Коваленко О. Б. Листи М. Н. Петровського
до М. С. Грушевського // Україна і Росія в панорамі століть: Зб. наук. праць на пошану
проф. К. М. Ячменіхіна. – Чернігів, 1998. – С. 325–331; Юркова О. В. Археографічна
експедиція Науково-дослідної кафедри історії України у Києві (1924–1930) // Наукові
записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів Ін-ту укр. археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 2. – К., 1997. – С. 458–473;
Вона ж. Опрацювання фондів московського “Древлехранилища” співробітниками
історичних установ М. С. Грушевського у другій половині 1920-х років: Забута форма
організації архівно-історичного досліду // Українське архівознавство: Історія, сучасний
стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конференції. – К., 1997. – Ч. І. – С. 260–263.
6
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 1323, арк. 2 зв.
7
Верба І. В. Кость Штеппа // УІЖ. – 1999. – № 3. – С. 99.
8
У цьому ж фонді ЦДІАК України зберігаються листи К. Т. Штеппи до академіка М. С. Грушевського (ф. 1235, оп. 1, од. зб. 845, арк. 1–4).
9
Дмитрієнко С. В., Коваленко О. Б. Вказана праця. – С. 325–331.
10
Матяш І. Перший український осередок фахової підготовки архівістів //
УІЖ. – 1999. – № 5 – С. 56.
11
Там само. – С. 71.
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№1
ЛИСТ М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО
ДО ПРОФ. О. С. ГРУШЕВСЬКОГО В М. КИЇВ
5 квітня 1926 р.

м. Ніжин

Шановний Олександер Сергієвич!
Листівку Вашу від 28.ІІІ – одержав ще 30/ІІІ, а відповідаю зараз –
тілько через те, що тілько тепер виконав Ваше доручення відносно особи,
12
яка й розробляла історію Ніжина. Я перебалакав з Єршовим , він гадає
зайнятися історією Ніжина, але спочатку хоче приїхати до Київа, аби послухати Ваші поради, бо, звичайно, братись за таку складну працю, не
маючи Ваших авторитетних вказівок, він не може рішитись. Приїдемо ми
з ним, напевно, в травні між 1–10, коли в мене буде весняна перерва. Я зараз
продовжую студіювати Самовидця, як джерела до історії України. Що
далі – все більш знаходжу непевних звісток, а також і доказів авторства
Ракушки. Праця все далі більш і більш захоплює й зацікавлює мене; особливо, як гадаю, корисно, що при проробці цієї теми гарно по джерелам
ознайомлюєшся з історією України ХVІІ ст.
Крім того працюю й над двома иншими невеликими розвідками: 1) про
існування Самійла Зорки й 2) про І. Поповича; про цю останню працю
я вже писав Вам.
Покіль що не дістав “Wojna Domowa”, а без неї неможливе закінчення
розвідки про Зорку. Завтра Інститут виписує мені Твардовського з Ленінграду з Публічної Бібліотеки – головне буде там. Як Ваша думка – чи
може замінити Твардовського “W[ojna] Domowa”; переклад з польської
прозаїчної переробки її, який мається в “Чтениях” – московських, про які
13
вказує Михайло Сергієвич в Історії України-Руси, VІІІ, 2 (стор. 203, вид.
14
2). Тижнів через 3–4, думаю, випустять і наші Інститутські “Записки” ,
де моя розвідка про Самовидця, яку я вже Вам надіслав. Примірник
“Записок” надішлю для Вас і Михайла Сергієвича.
12

Єршов Анатолій Григорович – український історик; колега М. Н. Петровського по ННДК, її науковий співробітник. Автор розвідок із соціально-економічної
історії Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст., джерелознавства, історіографії та краєзнавства.
Брав участь у Археографічній експедиції М. С. Грушевського до московського Давньосховища. Протягом 1926–1931 рр. був співробітником Комісії Лівобережної України з 1927 р. 1931 р. Був заарештований, але невдовзі відпущений. З огляду на це
від’їхав до Харкова, де фактично припинив наукову діяльність. У 1937 р. знову зазнав
репресій і був розстріляний.
13
Михайло Сергійович Грушевський.
14
“Записки Ніженського інституту народньої освіти” (з 1930 р. – “Записки Ніженського інституту соціяльного виховання”) видавалися в Ніжині місцевим інститутом (у 1926–1929 рр. – разом із науково-дослідною кафедрою) протягом 1925–
1932 р. Витримали 12 томів. Редагувалися проф. В. І. Рєзановим, а з 1927 р. –
М. Н. Петровським. Останній том зазнав нищівної ідеологічної критики і слугував
детонатором процесу боротьби з буржуазним націоналізмом у Ніжинському інституті протягом 1932–1933 рр.

216

Персоналії

Прошу передати мій щирий привіт Михайлу Сергієвичу. Олексій Іва15
нович на днях надішле до Академії свою розвідку про Комуністичний
16
Маніфест. Він вже зачитував її в нас на засіданню Катедри .
17
Працю про Скитів він в двох повилках вже давно надіслав до Академії, до цього часу не має звістки чи одержана вона чи [ні]. Дуже турбується чи не зникла вона в дорозі.
З щирим привітом,
М[икола] Петровський
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1323, арк. 2–5. Оригінал. Рукопис.

№2
ЛИСТ М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО
ДО ПРОФ. О. С. ГРУШЕВСЬКОГО В м. КИЇВ
7 березня 1927 р.

м. Ніжин

Шановний Олександер Сергієвич!
Цього листа передаю Вам через наукового співробітника нашої Катедри по античній секції, нашого декана Костантина Тодосовича Штепу.
Беру на себе сміливість рекомендувати його Вам. Колись Ви казали мені,
що Вам був би потрібний робітник по економіці давньої Греції і Риму і середньовіччя. Я думаю, що Ви можете використати, в разі потреби, для
18
цього Штепу . Він гарно володіє, крім грецької і латинської мови, ще і
мовами: німецькою, французькою й англіцькою і дуже працездатний і гарний
працівник.
15

Покровський Олексій Іванович – історик-античник; дійсний член (у 1926–
1928 рр. – керівник секції) ННДК, позаштатний співробітник ВУАН з 1921 р. Маючи
наукове доручення від ВУАН, досліджував стосунки скіфів із античним світом доби
елінізму. Будучи дійсним членом Кафедри марксизму ВУАН з 1925 р., займався
науковим коментарем до “Маніфесту Комуністичної партії” К. Маркса та Ф. Енгельса. У 1928 р. І Відділом ВУАН розглядалося питання щодо обрання О. І. Покровського штатним академіком, але цьому завадила смерть вченого.
16
Ніжинська науково-дослідна кафедра історії культури та мови існувала впродовж 1922–1930 рр., очолювана спочатку П. В. Тихомировим, а з 1923 р. – В. І. Рєзановим. М. Н. Петровський у 1925–1926 р. був її науковим співробітником,
з 1926 р. – керівником секції українсько-руської історії.
17
Так у тексті оригіналу.
18
Штеппа Костянтин (Кость) Тодосьович – вчений-історик, суспільствознавець;
єдиний із представників ННДК, хто пройшов шлях від аспіранта кафедри до керівника
однієї з її секцій. Позаштатний співробітник кількох установ М. С. Грушевського.
Підтримував тісні особисті стосунки з родиною академіка, зокрема, з його донькою
Катериною Михайлівною, що було предметом недоброзичливого пліткарства. У
1930-х рр. працював у різних академічних установах. У 1930–1934 рр. був фактичним
керівником українського сходознавства. Зазнав репресій у 1937–1938 рр. Під час
німецької окупації Києва співробітничав із окупаційною владою. З 1943 р. – в
еміграції. Помер у США.
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19

Я на днях надіслав до редакції “України” рукопис моєї студії “Псевдодіаріуш Самійла Зорки” і думаю, як писав мені Михайло Сергійович, зачи20
тати цю студію 29 березня на засіданні Вашої Катедри . Буду дуже вдячний Вам, коли Ви ознайомитесь з нею раніш (бо зачитувати її прийдеться
скорочено) і зробите зауваження про потрібні заміни перед надрукуванням.
Проваджу зараз по старому працю над Самовидцем. З матеріялів видрукованих і невидрукованих, що я знайшов у Москві, вже подобрався матеріял на невелику штудію про Т. Цецюру, на зразок біографії Поповичів.
Можливо, що виготовлю для друку на майбутній рік в наших “Записках”.
Всього найкращого, Ваш
М[икола] Петровський
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1323, арк. 6–8. Оригінал. Рукопис.

№3
ЛИСТ М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО
ДО ПРОФ. О. С. ГРУШЕВСЬКОГО В м. КИЇВ
05 серпня 1927 р.

м. Ніжин

Високоповажний Олександер Сергієвичу!
Приношу Вам щиру подяку за надіслання мені Історично-Географічного Збірника, якого я одержав вчора. Я після повернення з Москви в кінці
червня, я трохи відпочив і зараз продовжую працювати над монографією
про Самовидця. В початку майбутнього року думаю де-кілька розділів
надрукувати […] на машинці; а один думаю і видрукувати. Всього ж з Самовидцем ще мені буде праці, як все буде гаразд, років ще 3–4. Приходиться зараз працювати і над підготовкою курсів для майбутнього 1927/28
21
академ[ічного] року .
Ваш
М[икола] Петровський
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1323, арк. 11–12. Оригінал. Рукопис.

№4
ПОШТІВКА М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО
ДО ПРОФ. О. С. ГРУШЕВСЬКОГО В м. КИЇВ
09 вересня 1927 р.

м. Ніжин

Шановний Олександер Сергієвич!
Одночасно з цим надсилаю ВУАН два примірника книжки, про яку Ви
казали. Одну для Вас особисто, а другу – ВУАН. Про одержання прохаю,
19

Часопис, що у 1925–1930 рр. редагував М. С. Грушевський. Найбільше зпоміж ніжинців в “Україні” друкувався М. Н. Петровський. Друкувалися там також
А. Г. Єршов, К. Т. Штеппа, згодом – К. В. Харлампович.
20
Київська науково-дослідна кафедра історії України, існувала впродовж 1924–
1930 рр. під керівництвом М. С. Грушевського. З 1927 р. М. Н. Петровський був науковим співробітником кафедри.
21
М. Н. Петровський викладав у м. Ніжині в 1924–1933 рр. З 1927/28 академічного року був призначений професором. Кілька місяців восени 1927 р. був деканом факультету соціального виховання. Але від посади невдовзі відмовився.
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коли можливо, повідомити по адресі: м.Ніжин, Інституту Народньої Освіти,
Миколі Неоновичу Петровському.
З пошаною,
М[икола]П[етровський]
9/ІХ–1927 р.
м. Ніжин
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1323, арк. 14. Оригінал. Рукопис.

№5
ПОШТІВКА М. Н. ПЕТРОВСЬКОГО
ДО ПРОФ. О. С. ГРУШЕВСЬКОГО В м. КИЇВ
22

24 березня 1928 р.

м. Ніжин

Високоповажний Олександер Сергієвичу!
На жаль, мені не вдалося побачити Вас в Київі. Не відмовте повідомити
де зараз рукопис “Генерального следствия о маетностях Стародубского
полка”, що раніш була в Колегії Галагана.
З пошаною,
М[икола] П[етровський]
ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1323, арк. 16. Оригінал. Рукопис.

Сергей Горохов

ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ РОССИИ И УКРАИНЫ
КАК ОСНОВАСОСТАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
АРХИМАНДРИТА СОФРОНИЯ (СМИРНОВА)
(1828–1921 гг.)
Великий подвижник благочестия – архимандрит Софроний (Смирнов)
родился 8 апреля 1828 г. в Москве и был во святом крещении наречен
Сергием во имя преподобного Сергия Радонежского. Происходил Сергий
Смирнов из священнического рода: его дед был священником в Московской губернии, его отец – Георгий Смирнов – прослужил в священном сане
37 лет и закончил свой земной путь в сане протоиерея. Мать его – Ольга
Максимова – умерла, когда Сергию не исполнилось еще пяти лет. У Сергия
было четыре сестры, из которых три умерли в младенчестве, и младший
брат, сам он был третьим ребенком в семье.
Раннее детство будущего архимандрита прошло в церковном доме
при московском храме Вознесения Господня на Царицыной улице, где
с 1823 по 1831 годы служил диаконом его отец. После рукоположения
отца во священника и назначения его в 1831 г. настоятелем храма св.
Тихона Амафунтского у Арбатских ворот семья переехала в священнический дом на Арбатской площади, в котором Сергий Смирнов прожил более
20 лет.
22

Датовано за поштовим штемпелем.
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В возрасте 9 лет отец определил его в Высоко-Петровское духовное
училище, располагавшееся в Высоко-Петровском монастыре и предназначенное для обучения детей московского духовенства. Сергий обучался
дома по отпускному билету под руководством отца и приходил в училище
дважды в год в декабре и июле для сдачи экзаменов. Учился он хорошо,
преуспевал в знании катехизиса, священной истории, латинского и греческого языка, труднее давалось ему нотное пение. Успешно окончив училище
в 1842 г., Сергий Смирнов продолжил духовное образование в Московской
Духовной Семинарии, которую окончил в 1850 г. с аттестатом 2 разряда.
Сергий рос богобоязненным, отличался очень тихим и кротким поведением и с ранних лет возымел горячее желание посвятить свою жизнь
служению Господу. Отец хотел женить его и со временем передать ему
свое священническое место, но Сергий избрал другой путь – узкий, тернистый, но благодатный путь иноческого жития. Испросив благословение
отца, он в 1853 г. поступил на послушание в Святогорскую Успенскую
пустынь, находившуюся близ г. Изюма Харьковской губернии в живописнейшем месте на меловых горах, покрытых густым лесом и омываемых
прохладными водами Северного Донца.
Возобновленная в 1844 г. Святогорская пустынь явилась благословенной духовной отраслью Глинской пустыни. Братию возобновленной обители составили духовные чада игумена Филарета Глинского, которые после
его блаженной кончины избрали Святые Горы местом своих подвигов.
Среди них были такие духоносные отцы, как иеромонах Арсений (Митрофанов), назначенный настоятелем Святогорской пустыни, иеромонах Феодосий, ставший духовником братии, иеромонах Иоанникий (Крюков), в схиме – Иоанн и другие, в обители был введен строгий устав по образцу
афонских монастырей.
С момента поступления в обитель молодой послушник Сергий Смирнов находился в духовном общении с Глинскими подвижниками, обучаясь
у них молитвенному деланию, послушанию и смирению. В монастыре
ему было определено послушание письмоводителя. Видя его ревность в
исполнении послушания и твердое намерение принять монашество, настоятель Святогорской пустыни архимандрит Арсений ходатайствовал
о его постриге. В 1856 г. после прохождения трехлетнего искуса и по благословению Св. Синода он был пострижен в мантию с именем Софроний
во имя святителя Софрония Иерусалимского, в 1857 г. рукоположен во
иеродиакона, а в 1861 г. – во иеромонаха.
Особенно сблизился он с иеросхимонахом Иоанном, 17 лет подвизавшимся в затворе. Записанные о. Софронием поучения и рассказы подвижника о своей жизни впоследствии легли в основу его жития. Ныне
иеросхимонах Иоанн прославлен в лике местночтимых святых как преподобный Иоанн, затворник Святогорский.
Видя в о. Софронии монаха высокой духовной жизни, способного к
управлению братией и его безупречное 20-летнее служение в священном
сане, настоятель Святогорской пустыни архимандрит Герман как благо-
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чинный монастырей Харьковской епархии рекомендовал его на должность
настоятеля Свято-Димитриевского Ряснянского монастыря близ с. Рясное
Ахтырского уезда Харьковской губернии, куда он и был назначен в 1881 г.
с возведением в сан игумена. О. Софроний нес послушание настоятеля
монастыря 4 года, ему пришлось много потрудиться над налаживанием
в новоустроенной обители монашеской жизни, при нем были освящены
монастырские храмы и постройки. За время управления монастырем
он снискал народную любовь как истинный пастырь, чутко откликающийся на духовные запросы и нужды своей паствы. В 1883 г. игумен
Софроний во внимание к трудам по устроению обители был награжден
наперсным крестом.
В 1885 г. о. Софроний был переведен в Холмско-Варшавскую епархию и назначен духовником Холмского архиерейского дома, а впоследствии – духовником Холмской духовной семинарии и исполнял это послушание 1,5 года. Знакомство с викарием Холмско-Варшавской епархии, епископом Люблинским Модестом определило его дальнейшее служение: после назначения владыки Модеста на Нижегородскую кафедру он ходатайствовал перед Св. Синодом о переводе о. Софрония в Нижегородскую
епархию и в 1887 г. он стал настоятелем Арзамасской Высокогорской Вознесенской мужской общежительной пустыни. Спустя 2 года игумен Софроний был возведен в сан архимандрита.
За многолетнее ревностное служение о. Софроний был награжден орденами св. Анны 2-й и 3-й степени, св. равноапостольного кн. Владимира
4-й степени и серебряной медалью императора Александра III. Предметом
его неустанных забот было научение детей вере и благочестию, он построил церковно-приходские школы в селах Хватовка и Быковка. За труды
на ниве духовного просвещения он был награжден Библией от Св. Синода
и удостоен звания пожизненного члена Нижегородского Епархиального
Училищного совета.
Почти 10 лет архимандрит Софроний был благочинным монастырей
и общин 2 округа Нижегородской епархии, в его подчинении находились 9
монастырей и общин, в том числе – Серафимо-Дивеевский монастырь.
Архимандрит Софроний управлял Арзамасской Высокогорской пустынью 20 лет и в последние годы все более тяготился многопопечительными трудами настоятельства, душа его жаждала молитвенного уединения. Задолго до ухода на покой о.Софроний избрал для уединенного жительства место в лесу Высокогорской дачи в 30 верстах от Арзамаса и выстроил там келью. Рядом с кельей был построен деревянный храм, после
его освящения в 1908 г. в честь Сошествия во ад Господа Иисуса Христа, старец поселился в лесу.
В скором времени возле его кельи стали селиться избранные им
духовные чада. В поселении постоянно проживали 12 послушниц в отдельном келейном корпусе и таким образом возникла община, жизнь
которой была подчинена строгому монастырскому уставу. Впоследствии
после блаженной кончины старца по благословению епископа Арзамас-
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ского Михаила, очень почитавшего о. Софрония, община была официально зарегистрирована и получила наименование Иверско-Софрониевской, в честь Иверской иконы Божией Матери и святителя Софрония
Иерусалимского.
Во время 13-летнего жительства о. Софрония в лесу Высокогорской
дачи в полной мере раскрылись духовные дары старчества, чудотворения,
прозорливости, которыми он был обильно облагодатствован.
Почитание старца при жизни было огромным, имя его было широко
известно не только в Нижегородской епархии, но и за ее пределами. Люди
шли к нему со своими скорбями, душевными и телесными недугами с верой в его молитвы и по вере получали просимое.
1 августа 1921 г. в день памяти преподобного Серафима Саровского
архимандрит Софроний преставился на 94 году жизни, будучи извещенным
от Господа о времени своей кончины. Отпевал его епископ Михаил с сонмом духовенства при многочисленном стечении народа. Погребен старец
был в часовне Животворящего Креста Господня.
Память о нем и ныне жива в сердцах многих людей, не зарастает
народная тропа к его могиле и источнику, и сегодня по молитвам к святому
старцу многие, как и при жизни, получают благодатную помощь.
Предлагаемые вниманию читателей документы раскрывают отдельные моменты жизни старца. В публикации сохранены аутентичные заголовки и орфография оригинала.

№1
Ведомость
имянная учиненная Никитскаго Сорока церкви Вознесения Господня
что на Царицыной улице протоиереем Иосифом Михайловым с причетниками сколько в приходе нашем в 1828 г. с генваря с первого числа обоего
пола родилось когда и кем крещены и кто при том были восприемники,
также браком сочеталось и коликих лет кто умре и где погребен и кто
именно из священно – и церковнослужителей исправляли какую требу как
то молитвование крещение младенцев венчание браков и погребение умерших были о том значит ниже сего.

Часть первая о рождающихся
8 апреля у диакона Георгия Стефанова родися сын Сергий, крещен
того ж месяца 14 дня
Крещение исправляли протоиерей Иосиф Михайлов, диакон Егор Степанов, дьячек Федор Семенов
Восприимали Коллежский советник и кавалер Павел Матвеев Азанчевский и Генерала Адриана Федоровича Аничкова дочь девица Екатерина
Адриановна
Центральный исторический архив г. Москвы, ф. 203, оп. 745, д. 270, л. 738, 741.
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№2
Его Высокопреподобию Ректору Высокопетровских Училищ Архангельскаго Кафедральнаго Собора протоиерею Арсению Иоанновичу Тяжелову Пречистенскаго Сорока Тихоновской у Арбатских ворот церкви
священника Георгия Стефанова

всепокорнейшее прошение
Сына моего Сергия Смирнова, имеющаго от роду 9 лет, на котором и
оспа была, обученнаго читать и писать, начаткам Российской Грамматики и нотному пению, желаю записать в первый класс Высокопетровскаго
приходскаго училища, Вашему управлению ввереннаго, и обучать по билету в доме.
Посему Ваше Высокопреподобие всепокорнейше прошу, означеннаго
сына моего Смирнова, записать в 1 приходский класс, для обучения предметам онаго класса снабдить надлежащим билетом. Сентября … дня
1837 года
К сему прошению Тихоновской церкви священник Георгий Стефанов
руку приложил.
Билет получил Тихоновской церкви священник Георгий Стефанов
Центральный исторический архив г. Москвы, ф. 465, оп. 1, д. 15, л. 249.

№3
Свидетельство
Объявитель сего Московскаго Высоко-Петровскаго Духовнаго Училища Высшаго отделения ученик Сергей Смирнов 2-ой Пречистенского Сорока Тихоновской у Арбатских ворот Церкви священника Егора Степанова
сын, имеющий от рода 14 лет вступивший в училище 1837 года при способностях хороших и прилежании постоянном обучался в означенном училище
Пространному Катихизису, Священной Истории – очень хорошо
Латинскому и Греческому языку – хорошо
Географии, Арифметике и нотному пению – довольно
По классу чтения Нового Завета – достаточно
Поведения он очень тихаго и кроткаго
Ныне по окончании курса в Уездном Училище положеннаго, поступает в Московскую Духовную Семинарию, почему и дано ему Смирнову
от училищнаго начальства сие свидетельство
1842 год
Подлинное свидетельство получил ученик Сергей Смирнов 2-ой
Центральный исторический архив г. Москвы, ф. 465, оп. 1, д. 19, л. 832.

№4
Аттестат
Объявитель сего воспитанник Московской Духовной Семинарии Сергий Смирнов, г. Москвы Пречистенскаго Сорока Тихоновской, что у Ар-
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батских ворот, Церкви священника Егора Стефанова сын, имеющий ныне
от роду 22 года, поступив в Московскую Духовную Семинарию в 1842
году, обучался в оной
при способностях довольно хороших
и прилежании достаточном,
Наукам: Богословским порядочно,
О Св. Писании нехудо,
Церк. Истории и Археологии нехудо,
Гомилетике порядочно,
Церковному Законоведению средственно,
Свящ. Герменевтике довольно хорошо,
Истории Библейской довольно хорошо,
Патристике довольно порядочно,
Логике и Психологии порядочно,
Математике и Физике нехудо,
Словесности хорошо,
Истории Всеобщей довольно хорошо,
Истории Российской довольно хорошо,
О Богослужебных книгах хорошо,
Сельскому хозяйству средственно
Медицине средственно,
Языкам: Греческому порядочно,
Латинскому порядочно
Поведения он честнаго. Содержался на собственном иждивении.
По окончании курса Семинарскаго учения в июле 1850 г., Правлением
Московской Семинарии, с утверждения Высокопреосвященнейшаго Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, причислен к второму
разряду Семинарских воспитанников и уволен в Епархиальное ведомство.
Во удостоверение чего и дан ему ученику Сергию Смирнову от Правления Московской Семинарии сей Аттестат. Августа 3 дня 1850 года
Центральный исторический архив г. Москвы, ф. 234, оп. 1, д. 1286, л. 142.

№5
Его высокопреподобию Настоятелю Святогорской Успенской общежительной пустыни Отцу Архимандриту Арсению
Указнаго послушника сей Пустыни Сергия Смирнова

покорнейшее прошение
Находясь во вверенной Вам Пустыни с 1853 года в числе послушников, и проходя возлагаемыя на меня послушания с любовию и усердием,
я вместе с тем готовил себя к подвигам иноческой жизни; ныне при Божией
помощи возымел усердное желание принять монашество – если Господу
угодно будет и Начальство меня того удостоит.
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Почему осмеливаюсь всепокорнейше просить Ваше Высокопреподобие: благоволите употребить Ваше ходатайство где следует о
удостоении меня монашескаго сана.
К сему прошению указной послушник Сергий Смирнов руку приложил.
Сентября 1 дня 1855 года
Государственный архив Харьковской области, ф. 40, оп. 40, д. 1168, л. 2.

№6
Указ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительствующаго Синода Преосвященному Филарету Епископу Харьковскому и Ахтырскому и Кавалеру.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали представление Вашего Преосвященства от 29
Сентября за №7445 о дозволении постричь в монашество послушников
Святогорской Успенской Пустыни Сергия Смирнова, Алексея Горденина,
Ивана Яковлева и Петра Овсяникова.
Приказали: На основании Духовнаго Регламента и Высочайше утвержденных в 29 день мая 1832 года правил, послушников: Сергия Смирнова, Алексея Горденина и Петра Овсяникова в монашество постричь
дозволить <…>
О чем к Вашему Преосвященству послать указ Октября 31 дня 1855
года. <…>
Резолюция Его Преосвященства на подлинном в 9 день ноября последовала такова: “В консисторию.” <…>
Государственный архив Харьковской области, ф. 40, оп. 40, д. 1168, л. 19–19 об.

№7
Ведомость о братии Арзамасской Высокогорской Вознесенской общежительной мужской пустыни за 1909 год <…>
Архимандрит Софроний 83 лет. Обучался в Московской Духовной Семинарии <…>. Сын священника г. Москвы <…>. Холост. Пострижен в
монашество 2 марта 1856 года в Святогорской пустыни Харьковской Епар.
Поступил в общежительную Святогорскую Успенскую пустынь Харьковской Епархии – 1853 Сент. 14.
Определен на послушание Указом Духовной Консистории в число братства оной пустыни – 1854 Мар. 19.
Рукоположен в иеродиакона – 1857 Авг. 14.
Рукоположен в иеромонаха – 1861 Авг. 16.
Награжден набедренником – 1874 Окт. 17.
Назначен исправляющим должность настоятеля Ряснянскаго СвятоДимитриевскаго монастыря Харьковской Епархии – 1881 Мар. 7.
Утвержден того же монастыря Настоятелем – 1881 Сент. 2.
Возведен в сан Игумена – 1881 Окт. 26.
Награжден наперсным крестом – 1883 Мар. 14.
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Уволен от должности Настоятеля Ряснянскаго Свято-Димитриевскаго
монастыря в Святогорскую Успенскую пустынь где полагал начало монашеского жития – 1885 Мар. 5.
В том же году принят в Холмско-Варшавскую Епархию – Июн. 13.
Резолюцею Высокопреосвященнейшаго Леонтия члена Св. Синода
назначен на должность духовника Холмской Духовной Семинарии – 1885
Нояб. 5.
Вследствие назначения и. д. настоятеля в Высокогорской общежительной пустыни Нижегородской Епархии уволен от должности духовника
и перемещен в Нижегородскую Епархию – 1887 Мая 4.
По ходатайству Его Преосвященства Епископа Нижегородскаго Модеста, утвержден Св. Синодом настоятелем Высокогорской пустыни –
1888 Сент. 9.
Возведен в сан Архимандрита – 1889 Апр. 23.
Высочайше удостоен ордена Св. Анны 3-ей степени – 1894 Мая 15.
За постройку здания для церковно-приходской школы в деревне Хватовке и Быковке удостоен звания почетнаго члена Нижегородскаго Епархиальнаго Училищнаго совета пожизненно – 1895 Сент. 15.
Утвержден благочинным монастырей и общин 2 Округа Указом
Нижегородской Духовной Консистории – 1896 Дек. 2.
За отлично-усердную службу Всемилостивейше удостоен Ордена Св.
Анны 2 степени – 1897 Мая 6.
Имеет серебряную медаль в память Императора Александра III, за
ревность о научении детей вере и благочестию награжден от Св. Правительств. Синода библиею – 1899 Мая14.
Всемилостивейше удостоен Ордена Св. Равноапостольнаго Князя
Владимира 4 степени – 1901 Мая 6.
Резолюциею Его Преосвященства Преосвященнейшаго Назария
Епископа Нижегородск. и Арзамасск. освобожден от обязанностей благочиннаго монастырей и общин Указом Нижегор. Духовной Консистории –
1904 Дек. 7.
Епархиальным училищным Советом Братства Св. Георгия на основании определения от 3 Января 1905 года, утвержденнаго Его Преосвященством Назарием Епископом Нижегородским и Арзамасским выражена
глубокая благодарность за усердные церковно-школьные труды – 1905 Янв.
Согласно прошения по болезненному состоянию от должности Настоятеля Высокогорской пустыни уволен на покой – 1907 Дек. 1.
Государственный архив Нижегородской области № 1, ф. 570, оп. 559, д. 29,
л. 173 об.–177.

№8
Указ
Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, из
Нижегородской Духовной Консистории Духовнику Холмской духовной семинарии О. Игумену Софронию.
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По указу Его Императорскаго Величества, Нижегородская Духовная
Консистория слушали резолюцию Преосвященнейшаго Модеста, Епископа
Нижегородскаго и Арзамасскаго, последовавшую на отношение Высокопреосвященнейшаго Леонтия, Архиепископа Холмско-Варшавскаго о нечинении препятствий к перемещению Вас в Нижегородскую епархию, таковую: Игумен Софроний принимается в епархию и назначается исправляющим должность Настоятеля Высокогорской Пустыни. Приказали:
С прописанием резолюции Его Преосвященства к Вам, о. Игумену, послать указ, с тем, чтобы Вы, все имущество и капиталы, принадлежащие
Высокогорской Пустыни, приняли от благочиннаго монастырей – Настоятеля Арзамасскаго Спасскаго монастыря Архимандрита Алипия и братии Высокогорской Пустыни и о последующем за общим подписом донесли Консистории.
Мая 30 дня 1887 года.
Члены Консистории: Кафедральный протоиерей П. Владимирский <…>
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 101, л. 3.

№9
Его Высокопреподобию Благочинному монастырей,
Настоятелю Арзамасскаго Спасо-Преображенскаго монастыря
Архимандриту Алипию
Настоятеля Арзамасской Высокогорской Вознесенской Пустыни
Архимандрита Софрония

покорнейший репорт
Честь имею при сем представить Вашему Высокопреподобию ведомость о вверенной мне Высокогорской Вознесенской Пустыни, а именно:
1) о монастырских зданиях, 2) о живущих в монастыре, 3) об угодьях, 4) о суммах, 5) о служителях, 6) о том, не имеет ли монастырь особенных нужд,
к сему честь имею присовокупить следующее:
1. Церковная утварь, ризница и Богослужебные книги находятся в благопристойном виде и сохранности.
2. Монастырское общественное имущество, как то: капиталы, провизные запасы, запасы на отопление и освещение, служебный и рогатый скот,
пчельничные заведения с их пристройкою и потребною для них посудою
находятся в целости, со тщательною охранностью; равно также и лес,
кроме собственной надобности на постройку и отопление, не потребляется.
3. Архив, библиотека и документы на все угодья находятся в целости
и под особенным надзором Настоятеля вверены опытному и благонадежному одному из иеромонахов на хранение.
4. Богослужение по церковному уставу исправляется ежедневно и неопустительно, а в Воскресные дни и праздничные соборне и с самим Настоятелем с соблюдением благочиния.
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5. Положенное обителью правило для монашествующих совершается
неопустительно каждый день после вечерни, помянник же и вечерние молитвы с таковою же неопустительностью читаются после вечерней трапезы.
6. Христианский долг Исповеди и Св. Таин Причастия строго и бдительно вообще всеми живущими в обители исполняется.
7. Трапеза всегда бывает общая, для всех одинакова, кроме престарелых и немощных.
8. Одежда и обувь дается в обители всем общая, с приспособлением
к их занятиям.
9. Чистота и порядок в Церквах, ризнице, трапезе, келарне и прочих
служебных местах и братских келлиях и вообще по всему монастырю
строго соблюдается.
10. Особенной больницы не имеется, но за немощными и больными
ухаживают более способные из братии в их келлиях.
11. Все вообще братия безпрекословно повинуются как Настоятелю,
так равно и старшим, имеют между собою единодушие, посещают службы
Божии и исправляют оные с благоговением и усердием; возлагаемыя на
них послушания исполняют исправно и ведут себя благопристойно, в келлиях сверх возлагаемых на них послушаний занимаются Богомыслием
и чтением священных книг, новоначальные же приобучаются к церковным
службам под руководством опытнейших из братий.
12. Странноприимство изначала в обители имелось и до сих пор в обители имеется, занемогшим или желающим говеть и приобщиться Св. Таин
дозволяется пробыть более продолжительное время.
13. К способам содержания, кроме дохода от церковных служб и процентов с билетов, выданных из разных кредитных учреждений и аренд
с мельниц и земли, относятся труды братии; от обработования огородов
обитель пользуется картофелем, капустою, огурцами и другими огородными овощами; от сада, имеющагося внутри монастыря, который обыкновенно при урожае сдается, также получается доход; от содержания скотного двора обитель пользуется молочными продуктами и выручкою от
продажи телят и лишних коров и быков; от пчеловодства, хотя не каждогодно, медом, который продается, и воском, употребляемым на свечи.
Вообще Высокогорская пустынь в течение 1890 года по милости Божией и под покровом Царицы Небесной просуществовала благополучно,
не испытав в содержании больших нужд и не подвергаясь никаким особенным бедам и несчастьям.
К сему репорту Настоятель Арзамасской Высокогорской Вознесенской Пустыни Архимандрит Софроний руку приложил.
Января 10 дня 1891 года
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 31,
оп. 1, д. 310, л. 1–2 об.
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№ 10
Ваше Высокопреподобие, достоуважаемый Отец Архимандрит,
Христос Воскресе!
Премного много благодарен Вам за Ваше христианское отеческое
внимание к моему весьма бедственному положению во время болезненнаго моего состояния, нашедши возможность по распоряжению нашего
милостивого Архипастыря Преосвященнейшаго Владыки Владимира послать из своего монастыря отца Вениамина для исправления должности
священника в моем приходе, в дальнем расстоянии отстоящем от других
приходов. Приход мой, как большой, окончательно одного дня не может
существовать без священника, тем более во дни Великого поста и Святой
Пасхи. <…>
Спасибо и за Батюшку Вениамина, который вел себя отлично хорошо.
Причт, церковный староста и приход остались им весьма довольны и за
все это Вам, Ваше Высокопреподобие, вечное спасибо и слава Отцу и Сыну и Святому Духу всегда, ныне и присно и во веки. Аминь.
Всепокорнейший Ваш слуга села Кулебаки недостойный иерей Павел
Святухин.
Апреля 19 дня 1892 года
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 122, л. 19–19 об.

№ 11
В Нижегородскую Духовную Консисторию
Настоятеля Высокогорской Пустыни Покорнейший

Репорт
Во исполнение указа Д.[уховной] К.[онсистории] от 8 июня сего года
за № 4001, коим предписывается донести, 1) какие во вверенной мне Обители имеются особо чтимые иконы, износимые для совершения молебствий вне монастыря;
2) С какого времени и чьего разрешения сии иконы износятся?
3) Не износятся ли за пределы своего Уезда и даже Епархии? и 4) Износятся ли одни подлинные иконы или и копии икон, <...> имею честь благопокорнейше доложить по сим четырем пунктам нижеследующее.
1. В Высокогорской Вознесенской пустыни Арзамасскаго уезда имеется одна особо чтимая икона – Богоматери “Всех Скорбящих Радосте”,
ознаменовавшаяся великими и обильными чудотворениями и износимая
для молебствований вне монастыря. Икона сия древняя, имеющая более
100 лет, а в обители находящаяся 60 лет. Принесена из сельца Забелина,
находящегося на ближнем расстоянии от монастыря, из дома землевладельца г. Караулова, вследствие открывшихся от нее знамений и
исцелений. Род господ Карауловых существует доныне и имеет к сей Иконе
большое попечение.
2) С какого времени и по чьему разрешению износится.
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До 1885 года молебствия при сей Чудотвор. иконе совершались только внутри монастыря. Почему все желающие принять икону в домы
в г. Арзамасе были безусловно отказываемы. Когда же усердие арзамасских граждан к иконе усилилось, и просьбы горожан невозможно было
не уважить, тогда бывший настоятелем Пустыни Архимандрит Алипий
ходатайствовал пред местным Преосвященным, ныне Архиепископом Волынским Модестом, о разрешении носить св. Икону для молебствования
в г. Арзамасе.
Резолюция 21 Апр. 1886 г. последовала таковая: Разрешается.
Указ сей в засвидетельствованной копии при сем представлен за
№ 4297 от 5 мая 1886 года. <…>
Так продолжалось до 1891 года. В продолжении пяти лет молебствовали ежегодно в течение одного месяца по городу Арзамасу и по селу
“Выездная Слобода”.
При занятии Нижегородской кафедры в 1891 году, новый Архиепископ
Высокопр[еосвященный] Владимир <…> потребовал от Монастыря нового
подтверждения прошлого Указа о ношении Иконы в г. Арзамас и Сл.[ободу] Выездную, почему до получения вторичного разрешения ношение
Иконы приостановлено было монастырским начальством.
В этом же [году] началась повсеместная засуха по Арз.[амасскому]
у.[езду], угрожавшая гибелью посевам. Открылись повсюду крестные ходы. Чудотв. Ик. Бож. М. В. Скор. Радость никуда не отпускалась <…>
не была отпущена в ожид. [ании] втор.[ичного] разрешения.
В такой тяжкой беде два раза поднимали иконы и два раза обходили с
крестным ходом со всем духовенством города Арзамаса кругом города, – но не выпадала ни одна капля дождя ни в нем, ни в окрестностях, –
и сухость воздуха и жара палили траву и произрастания.
Тогда горожане арзамасцы решили идти с крестным ходом на Высокую гору в Монастырь и несмотря ни на что взять Чудот. Икону Богоматери в город, отслужить там молебен, и также торжественным крестным
ходом обойдя город, возвратить икону.
Из всех церквей г. Арзамаса подняли чтимые иконы, принесли 60 хоругвей, духовенство из всех церквей и народ просили с великим усер[дием] и несмотря на мое заявление, что еще не последовало из Дух. Кон.
Указа о вторичном разрешении носить икону – взяли оную и в Арзамасском
соборе служили молебен и <…> по пении Ик. Чуд. начали Всенощную – и
как только начали это – пролился <…> небывало обильный дождь <…>
На другой день на площади перед Соборным храмом собралось полгорода и служили торжест.[венный] благ.[одарственный] мол. [ебен] <…>
Затем получили и вторичный Указ. Д.[уховной] К.[онсистории] с решением Его Выс[окопреосвященства] Влад[имира] <…> в котором определено следующее:
“Резолюцией Его Пр.[еосвященства] от 17 июня разрешено хождение
по г. Арзамасу и Сл. Выездной с Чуд. Ик. Б. Матери “Всех Скор. Р.” в продолжение 18 дней, ежегодно, после праздника Вознесения Господня”.
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Указ от 11 июля 1891 г. № 4630. <…>
С того времени до настоящего времени в день Вознесения из всех
церквей г. Арзамаса с чтимыми иконами и множеством хоругвей приходят
духовенство, граждане и народ в Высокогорскую Пустынь к поздней Литургии, затем служ.[ится] соборне молебен, а после Литургии с крестным
ходом переносится Чуд. Ик. Б. М. в Арзамас и в течение 3 недель [носится] по городу и селу Выездному, после чего Ик.[она] возвращается
в обитель.
3 и 4) Не износится ли сия икона за пределы своего Уезда и даже
Епархии и износится одна подл. [инная] или и копия с нее?
Никогда икона сия не износится [для] молебствования за пределы
Арзамасского Уезда и тем более в другую Епархию, а только по усиленной
просьбе износится, и то <…> рядом с монастырем – в 1 версте, в две
близкие деревни Хватовку и Быковку – и в 4 верстах в Кичанзино и Каменку, в деревню Забелину, откуда принесена и Икона и где дом землевладельца Караулова, в Красное Село в 5 верстах, и далее 10–15 верст не
заходит, утешая благодатью жителей сел во дни бедствий или засухи или
появления червя или падежа скота, не более на 1, 2 или 3 дня. <…>
Поистине сия препрославленная Икона Богоматери “Всех Скорбящих
Радосте” послана на утешение и на поддержание Православия в этой
местности <…>
8 Июля 1893 г. № 97”
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 116, л. 3–7 об.

№ 12
№ 42
24 Мая 1894 г.
Высокочтимому старосте Арзамасскаго городскаго собора И. И. Серебренникову.
В день Вознесения после Божественной Литургии во вверенной мне
Высокогорской Пустыни, Чудотворная Икона Божией Матери “Всех скорбящих Радости” имеет быть перенесена с крестным ходом, по примеру
прежних лет, в Алексеевскую общину и затем в главный собор г. Арзамаса, почему имею честь просить Вас, Милостивый Государь, как соборному
старосте учинить соответствующее сему молебствию распоряжение о
принятии в собор иконы. Согласно со стар. Настоятеля Собора и благочинного церквей г. Арзамаса протоиерея Страгородскаго, лично заявив.
Казначею монастыря иером. Иоанник. Имею честь препроводить и указ
Нижегородской Духовной Консистории от 11 июля 1891 г. за № 4630 по
Вашему требованию.
Архимандрит
Софроний
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 133, л. 4.
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№ 13
1896, 2 апреля

Указ Его Императорскаго Величества, Самодержца
Всероссийскаго, из Нижегородской Духовной Консистории и. д.
Благочиннаго монастырей Настоятелю Высокогорской Пустыни
архимандриту Софронию
По указу Его Императорскаго Величества, Нижегородская Духовная
Консистория слушали резолюцию Его Преосвященства от 31 Марта с./г.,
последовавшую на рапорте настоятельницы Арзамасскаго Николаевскаго
монастыря Игумении Паисии об опытности начальницы Арзамасской
Алексиевской общины Евгении Страгородской в духовной жизни и о готовности ее к поступлению в монашество, следующего содержания:
“В виду настоящаго отзыва – благословляю и разрешаю Высокогорскому
о. Архимандриту Софронию совершить пострижение начальницы Алексиевской общины Евгении Страгородской в монашество по чину церковному с тем, чтобы 1. это пострижение совершено было с пристойною
торжественностью в церкви Алексиевской общины и 2. чтобы оно происходило при непосредственном участии старицы, Игумении Паисии, как
духовной матери-руководительницы, а также и при участии старших монахинь Николаевскаго женскаго монастыря, о чем для объявления кому
следует и для исполнения указа, о. Архимандриту Софронию предписав о
последующем рапортовать мне”. Приказали: С прописанием резолюции
Его Преосвященства для надлежащаго исполнения, послать к Вам, о. Архимандриту, сей указ. Апреля 2 дня 1896 года.
Член Консистории Священник
Д. Листов”
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 138, л. 46–46 об.

№ 14
Указ Его Императорскаго Величества, Самодержца
Всероссийскаго, из Нижегородской Духовной Консистории
Настоятелю Арзамасской Высокогорской пустыни Архимандриту
Софронию
По указу Его Императорскаго Величества, Нижегородская Духовная
Консистория сим дает Вам, о. Архимандриту, знать, что Епархиальным
Начальством Вы назначены на должность Благочиннаго монастырей,
вместо занимавшаго оную Архимандрита Евфимия, ныне Епископа Новгород-Северскаго, Викария Черниговской епархии, благочининский архив
котораго, а равно и должностную печать Вы и должны принять. Декабря
2 дня 1896 года.
Член Консистории Священник
Д. Листов
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 138, л. 132.
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№ 15
1896 г. Декабря 17 дня
Ваше Высокопреподобие,
Достопочтеннейший Всечестнейший
и Глубокоуважаемый Отец Архимандрит Софроний!
Сегодня имела счастие получить от Вашего Высокопреподобия почтеннейшее письмо<…> Прочетши вашу подпись Благочинный Архимандрит Софроний, сердечно тому обрадовалась, с чем Вам ото всей души и
поздравляю, дай Вам Господь прожить в добром здоровьи многия лета
На спасение благочестивой души Вашей и на пользу всех монастырей,
вверенных Вашему благочинию.
За тем поручаю себя и Обитель Вашим святым молитвам, имею
честь пребыть Вашего Высокопреподобия нижайшая послушница Ардат.[овскаго] Покр.[овскаго] Мон.[астыря]
Игумения
Магдалина
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 138, л. 143.

№ 16
Ваше Высокопреподобие!
Высокопочитаемый и Пречестнейший
Отец Архимандрит Софроний!
Упавши к милостивым стопам Вашим, приношу Святыне Вашей
невыразимую признательность за отеческое письмецо Ваше и разъяснение
относительно как вносить билеты в приходо-расходную книгу; не умею,
как и благодарить Вас за великую доброту Вашу, целую святительскую
десницу с признательными чувствами, за отеческую милость Вашу.
От искренности души желаю Вам, преподобнейший Батюшка, совершеннейшего здоровия, которое более всего нужно Вам, при столь многочисленных делах Ваших; все живущие в обители молимся за Вас, чтобы
милосердый Спаситель наш сохранил Вашу жизнь на многия еще лета.
Всесмиреннейше прося Ваших святых молитв и благословения на
себя и вверенную мне обитель, с чувствами глубокой детской преданности, честь имею пребыть Вашего Высокопреподобия смиренная сомолитвенница
Игумения
Мария
1897 года Января 28 дня
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 142, л. 24–24 об.
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№ 17
Христос Воскресе!
Ваше Высокопредобие!
Досточтимейший и Высокопреподобнейший Отец
Архимандрит Софроний!
Священнейшим долгом вменяю себе всепочтительнейше приветствовать Вас с Пресветлым Праздником Живоноснаго Воскресения нашего
Искупителя и Господа, с Пасхальным приветом! Христос Воскресе! Со
всеми сестрами обители усердно молим Воскресшаго Господа, да продлит Он, Милосердый, деятельную и многополезную жизнь Вашу, на многие безчисленные годы на утешение всех духовных чад Ваших и на процветание Святой Обители Вашей!
Всесмиреннейше прося Ваших святых молитв и пастырскаго благословения на себя и вверенную мне Обитель, с чувствами глубокой преданности, честь имею пребыть Вашего Высокопреподобия смиренная сомолитвенница
Игумения
Мария
1897 года Апреля 6 дня
Серафимо-Дивеевский Монастырь”
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 142, л. 57–57 об.

№ 18
Ваше Высокопреподобие,
Всечестнейший и Глубокопочитаемый Отец,
Архимандрит Софроний!
Позвольте принести Вам мое и от всех сестер смиренной Обители
нашей душевное поздравление с Великим и Радостным Праздником Воскресения Христова! При искреннем благожелании Вам проводить дни Светлой Седмицы в здравии и благополучии, и животворная благодать Воскресшего Господа да укрепит Ваши силы душевные и телесные для несения
Ваших трудов и обязанностей.
Смиренно и усердно испрашиваю у Вас, Ваше Высокопреподобие,
себе и всем сестрам отеческого Вашего благословения и святых молитв.
С истинным высокопочитанием и преданностью честь имею пребыть,
Вашего Высокопреподобия смиренная послушница
Настоятельница Серафимо-Понетаевского Монастыря
Игумения
Нектария
1897 года Апреля 12-го дня
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 142, л. 58–58 об.
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№ 19
Указ
Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго,
из Нижегородской Духовной Консистории
Благочинному монастырей,
Высокогорской пустыни Настоятелю,
Архимандриту Софронию
По указу Его Императорскаго Величества, Нижегородская Духовная
Консистория сим дает Вам знать, что пострижение в монашество проживающих в Серафимо-Дивеевском монастыре послушниц Ульяны Степановой, Екатерины Чумаевой, Марфы Макуриной, Стефаниды Шевлогиной,
Дарии Власовой, Василисы Гуськовой, Анны Гусевой, Татианы Челноковой,
Анны Кулаковой, Параскевы Дорониной, Евдокии Нилидиной и Татианы
Шордиковой Епархиальным Начальством разрешено, о чем и посылается
Вам сей указ для исполнения сего распоряжения и вместе с сим предписывается Вам о пострижении названных послушниц своевременно донести
Консистории. 27 Мая 1897 года. <...>
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 142, л. 77–77 об.

№ 20
В Нижегородскую Духовную Консисторию
Благочиннаго монастырей 2-го округа

Покорнейший рапорт
Во исполнение Указа Д.[уховной] Консистории от 18 Сент. с./г. за № 40,
коим предписано мне постричь в монашество послушниц Арзамасскаго
Николаевскаго монастыря Олимпиаду Спешную, Марию Цветкову, Евфимию Блинову, Матрону Безсонову и Анисью Сазанову, имею честь донести, что сего Октября 17 числа в день Воскресный, во время Божественной Литургии на малом Входе пострижены в монашество послушницы
и наречены им имена Олимпиаде – Евпраксия, Марии – Лидия, Евфимии –
Клавдия, Матроне – Таисия и Анисии – Лия.
Архим.[андрит]
С.[офроний]
25 Октяб. 99 г.
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 148, л. 64–64 об.

№ 21
Билет
Предъявительница сего безмездно трудящаяся старица Татиана Шевнина при молочном монастырском стаде Арзамасской Высокогорской
Пустыни следует на богомолье к новоявленному Саровскому угоднику
Божию Серафиму, сроком на десять дней.
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Дан сего 1904-го года Сентября 5 д. за надлежащим подписом и
печатью.
Настоятель Высокогорской Пустыни Архимандрит
Софроний
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 157, л. 42

№ 22
Ваше Высокопреподобие,
Высокопочитаемый Благостнейший
Отец Архимандрит Софроний!
Имею душевное удовольствие принести Вашему Высокопреподобию
мое и от сестер обители поздравление с Великоторжественным праздником
Воскресения Христова! – при искреннем сердечном благожелании Вам
провести священные дни Святой Пасхи в полном благополучии. Даруй
Вам Всемилостивый Господь крепость сил и хорошее здоровье.
Смиренно испрашиваю у Вашего Высокопреподобия себе и сестрам
обители Отеческаго Вашего благословения и молитв.
С искренним высокопочитанием и душевною преданностью пребываю к Вашему Высокопреподобию
смиренная Игумения
Нектария
1905 года, Апреля 14 дня.
Серафимо-Понетаевский монастырь
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 160, л. 23–23 об.

№ 23
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие!
Досточтимый и Добрейший Батюшка
О. Архимандрит Софроний!
В чувствах искренняго к Вам уважения спешу с душевною радостию
поздравить Вас с Высокоторжественным праздником Светлого Христова
Воскресения! И желаю Вам духовно и весело праздновать Св. Пасху Христову, а главнее всего в драгоценном здравии.
Искренно желаю, чтоб Воскресший Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос подкрепил бы Ваши старческие силы свыше Свою Божественною благодатиею для благовверенной Вам обители.
Добрейший батюшка, получила я Ваше дорогое письмецо, в котором
много выражено Вами мне искренних пожеланий, но простите Господа
ради, что я по своим обстоятельствам до сего время не могла Вас поблагодарить, но теперь прошу принять мою глубочайшую благодарность за
Ваше отеческое внимание и прошу Вас, Батюшка, помолиться за меня,
чтоб Господь помог мне, умудрил меня и наставил бы на все полезное
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для Св. Обители. Жива здорова буду, то после Пасхи намерена приступить
к работе в новом своем храме, будем настилать пол, и, если средства
позволят, то хотелось бы и иконостас поставить, но будем просить Господа,
чтобы Он послал нам добрых людей на помощь.
Затем простите!
Остаюсь просящая Вашего благословения и св. молитв,
Настоятельница Свияжскаго женскаго монастыря Монахиня
Павла
Марта 28-го дня 1906”
Государственный архив Нижегородской области № 2, г. Арзамас, ф. 20,
оп. 1, д. 165, л. 22–22 об.
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Орест Заяць

ФОРМУЛИ ПРИСЯГ
НА ОТРИМАННЯ МІСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
У ЛЬВОВІ В ХVІІ СТ.
У Львові XVII ст. для того, щоб стати повноправним міщанином, а
отже отримати міське громадянство (інакше кажучи міське право – ius
civile), потрібно було виконати низку вимог звичаєво-правового характеру,
а саме: бути законно народженим, мати добру славу (підтвердження доброї
поведінки), скласти присягу та ін. Присяга була одним з найважливіших
складових елементів процесу отримання міського громадянства. Скла1
далася вона майже завжди і, як правило, після виконання інших вимог .
Після складення присяги раєцький писар мав вписати новоприйнятого
мі2
щанина до книг, у яких велися реєстри міських громадян .
У міському громадянстві в досліджуваний час спостерігається поділ
3
на право міське і передміське, право для ремісників і право для купців .
Такий поділ знаходить відображення і в текстах (формулах) присяг. Тому
маємо присяги передміщан, ремісників, купців і навіть виокремлено присягу
дрібних торгівців. Варто згадати також, що присяга мала складатися зрозумілою мовою, тому абсолютна їх більшість при отриманні міського громадянства Львова складалися не латинською, а польською мовою. Подекуди присяги складалися також італійською, що було в цілому звичним
для більшості великих міст тогочасної Речі Посполитої, де міське право
приймало багато італійців, хоча в інших містах траплялися і присяги латинською та німецькою (у Львові відомий текст присяги німецькою
мовою
4
відноситься уже до австрійського періоду в історії міста ).
Основний зміст формул присяг зводився до того, що особа, яка отримувала міське громадянство, звертаючись до Бога, зобов’язувалася берегти вірність королю або ж державі, даному місту і його магістрату. Купецькі присяги включали фрагменти, що стосувалися торгівлі, зокрема
обов’язок не шкодити своєю торгівельною діяльністю добробуту міста –
а саме не видавати чужих товарів за свої і не співпрацювати з прибулими
купцями, що не були громадянами Львова. Торгівельні приписи стосувалися
теж передміщан та італійців. Ремісники, передміщани, а також “громадяни,
що утримуються з дрібної торгівлі” зобов’язувалися поводити себе “пристойно і статечно”. У формулі, передбаченій для купців, а також в італійській
присязі, особа, що приймає міське право зобов’язується берегти міські

238

Краєзнавство

таємниці. Спільною для всіх присяг вимогою був обов’язок сповіщати магістрат у випадку отримання інформації про небезпеку для короля, міста
чи того ж таки магістрату. Хоча вважається, що купецькі присяги є, як
правило, більші за ремісничі, у Львові суттєвої різниці в обсязі не спостерігається.
Загалом львівські присяги не є надміру насичені деталями, які б стосувалися тих чи інших сторін міського життя, і відзначаються відносною
лаконічністю. Так, наприклад, у Львові не виступають застереження релігійного характеру, які були досить
поширені у присягах інших великих міст
5
тогочасної Речі Посполитої . Разом з тим, львівські присяги за формою
значно відрізняються
від загальної формули, запропонованої Бартоломеєм
6
Ґроїцьким .
Наданням міського громадянства займалася виключно рада міста.
Тому відповідні записи, а разом з тим і присяги, віднотовувалися у книгах
ведених раєцькою канцелярією. В ХVІІ ст. у Львові списки новоприйнятих
міщан і записи їхніх присяг велися у так званих книгах виборів міських
урядів, які знаходяться у 52 фонді (Магістрат міста Львова) Центрального
державного історичного архіву України у м. Львові. Чотири7 з п’яти наведених нами текстів присяг є взяті8 з “книг виборів” ХVІІ ст. Лише перша
присяга знаходиться у фасцикулі , як відпис з “книг виборів” і подається
нами разом з рішенням райців про здійснення цього відпису. Можемо припустити, що існують і інші, можливо давніші присяги. Слід також відзначити,
що, незважаючи на досить однотипний зміст та лаконічність форм, львівські
присяги для осіб, які приймали міське громадянство, є значною звичаєвоправовою пам’яткою і важливим атрибутом тогочасного міського життя.
У поданих нижче присягах зберігається вживання великих літер, розбивка тексту на речення та орфографія оригінальних текстів. Розкриті
скорочення подаються в квадратних дужках. Особливості тексту коментуються у підрядкових примітках. Після тексту мовою оригіналу подається
переклад українською мовою, а після перекладу – джерело публікації.
1

Gilewicz A. Przyjкcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604 //
Studja z historji spoіecznej i gospodarczej poњwiкcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi. –
Lwуw, 1931. – S. 379.
2
Ptaњnik J. Miasta i mieszczaсstwo w dawnej Polsce. – Krakуw, 1934. – S. 304.
3
Кісь Я. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). – Л., 1968. –
С. 39; Gilewicz A. Op. cit. – S. 379.
4
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 40.
5
Ptaњnik J. Op.cit. – S. 304.
6
Groicki B. Porz№dek s№dуw i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie
Polskiej. – Warszawa, 1953. – S. 52–53; ця присяга дійсно слугувала зразком для деяких
міст Речі Посполитої, наприклад, Любліна (див.: Sadownik J. Przyjкcia do prawa
miejskiego w Lublinie w XVII wieku. – Lublin, 1938. – S. 16–17).
7
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 650, 651.
8
Там само, оп. 1, спр. 1, арк. 56–57.
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№1
Consules Ciuitatis Leopol[ie]n[sis]
Notum facimus tenore praesentium universis et singulis haru[m] notitiam
habituris Reperiri in libro Electionum officiorum Ciuitatis Leopolien[sis] Formas
Iuramentorum Consulum Ciuitatis Viceadvocatorum suburbiii utriusq[ue] suburbanorum Leopoli descriptas, quas ex eodem libro Electionum nostrarum ad
instantiam Honorati D[omi]ni Marci Sarffenberg Syndici Ciuitatis Leopoli[ensis]
9
factam autentice extradi mandauimus in tenore prout ibidem habetur eiusmodi :

Райці міста Львова
Доводимо до відома змістом даного усім і кожному, хто буде мати
цей, зроблений автентично, запис, який знаходиться у книзі виборів урядів
міста Львова, у формі присяг райців міста, війтів обох передмість,
передміщан у Львові складений, на прохання Шановного пана Марка
Шарфенберга, синдика міста Львова, ми наказали витягнути у змісті,
відповідному до того, що там же міститься, і є такий:
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 1, спр. 1, арк. 56.
10

Iuramentum Suburbanorum sup[er] Ius Ciuile

Ja N. Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu Isz chcę bydz wiernym y
posłusznym Vrzędowi Panow Radziec y Prawu Miasta tego, sprawuiąc sie
wobesciu moim Przedmieyskim przystoinie y statecznie, według zwyczaiow
y porządkow iakie się zachowuią wtymtu miescie y ktore Przedmiesciu służą.
A cobym sie dowiedział bydz przeciwko Krolowi Je[g]o M[oś]ci, albo przeciwko
miastu temu, albo przeciw Vrzędowi tegoz Miasta, tego przed swemi Pany
Rayc˙ niemam taic, ale im chcę ziawic y tak się chcę we wszystkim sprawowac
iako nalezy na dobrego i prawego Przedmiesczanina Miasta tego zacnie
11
sławneo nie przeskadzaiąc co nalezy kupiectwu Mieszczan wmiescie
mieszkaiących, ani zadnym obcym spolecenstwa nie maiąc. Tak mi Panie Boze
pomosz y Swięta iego sprawiedliwosc.

Присяга передміщан на міське право
Я N. присягаю Всемогутньому Пану Богові, що хочу бути вірним і
послушним урядові панів райців, і праву цього міста, поводячись у моєму
передміському обійсті пристойно і статечно згідно зі звичаями і порядками,
9

Далі йдуть, як і оговорено в даному тексті, формули присяг райців, передміських війтів та передміщан; ми наводимо текст присяги останніх.
10
Відпис цієї присяги здійснений 17 травня 1608 р. раєцьким підписком Станіславом Кучковським; маємо ще аналогічну присягу з-під року 1676 (ЦДІАЛ України,
ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 10–11), з фактично ідентичним текстом, як у присязі № 1;
присяга з 1676 p. є, однак, переповненою пізнішими переробками з австрійського
періоду; також вона має іншу назву – “Iuramentum Suburbanorum Mercatura tenuiori
Vitam sustentan[tium] in Ius Ciuile” – “Присяга на міське право передміщан, що
живуть з дрібної торгівлі”; попри те, у змісті формули цих обох присяг між собою
не різняться.
11
Треба sіawnego.
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які водяться тут у цьому Місті, і які на передмісті існують. А якби довідався [про щось, що могло б] бути супроти Його Милості Короля, або
супроти цього міста, або проти Уряду цього ж міста, того перед своїми
панами райцями не маю приховувати, а хочу їм сповістити, і так хочу у
всьому поводитися, як належиться доброму і правому передміщанинові
цього міста доброславного, не перешкоджаючи, що треба купецтву міщан,
які в місті проживають, і не мати ніякого товариства з ніким чужим. Так
мені Пане Боже допоможи і Його свята справедливість.
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 1, спр. 1, арк. 57.

№2
12

Iuramentum Ius Ciuitatis suscipientium

Ja N. prz˙sięgam Panu Bogu wszechmogącemu Krolowi Je[g]o M[oś]ci,
Panom Ra˙com Miasta tego, Prawu Miejskiemu: Iże chcę wierzen ˙ posłuszen
bydź, Mie˙ską taiemnicę chować a nikomu ie˙ nie obiawiać. Cob˙m sie też
dowiedział bяdz naprzeciwko Krolowi Je[g]o M[oś]ci, я przeciwko Panom
Rajcom я Miastu temu, tego nie chcę taić, ale to Panom moim Raяcom chcę
ziawić. A ieslibяch kupczяł, tedя Vżywaiąc wolnosci Mieяskich, nie mam z
żadnяm obcяm towarzяstwa mieć, ani też pod praetextem swoim cudzяch
13
Towarow nie mam do miasta wprowadzać , ani ich za swoie przedawać ˙
Factoriя Miastu szkodliwяch nie mam odprawować. Tak mi Panie Boże racz
dopomodz я sprawiedliwosć iego Swieta.

Присяга [осіб], що приймають міське право
Я N. присягаю Всемогутньому Пану Богові, Його Милості Королю,
панам райцям цього міста і праву міському: що хочу бути вірним та
послушним, міську таємницю берегти і нікому її не сповіщати, а якби
довідався [про щось, що могло б] бути супроти Його Милості Короля, і
супроти панів райців і міста цього, того не хочу приховувати, а панам моїм
райцям хочу сповістити. А якби торгівлю мав, тоді, користаючи з міських
вольностей зобов’язуюся з ніким чужим спілки не мати, ані також під
власним прикриттям чужих товарів зобов’язуюся до міста не ввозити (і з
міста не 14вивозити), і не продавати їх за свої і шкідливих для міста
факторій зобов’язуюся не здійснювати. Так мені Пане Боже допоможи
і Його свята справедливість.
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 650, арк. 11.
12

Ця присяга подана в міській книзі серед записів з 1564 р.; існує аналогічна присяга з-під року 1676 (ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 8–9), яка фактично дослівно повторює текст даної присяги № 2, з тим лише винятком, що вона є переповненою пізнішими переробками з австрійського періоду; вартим уваги, є той факт, що
у присязі 1676 р. між заголовком і власне текстом є вставка – Mercatorum (ймовірно,
дописана пізніше); і дійсно дана присяга є за своїм змістом присягою радше для купців.
13
Над рядком дописано: y z Miasta wyprowadzaж.
14
“Факторій”, у значенні “посередництв”.
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№3
15

Iuramentum Italicum Ius Ciuitatis Suscipientium

Jo N. giuro al mio Dio e Creatore и ancora alla sua Maesta di Re di Polonia,
e ancora alli Signori Consoli e gouernatori de questa Citta che io sarт sempre
fedele et vbediente: che li secreti di questa Citta non reuelaro, et a nessuno
palesaro Giuro ancora, che Voglio sempre dive и palesare alli Signori Consoli
tutte le cose, chi io cognoscero esser contra la Sua Maesta di Re di Polonia и
contra la Republica di questo Regno и contra questa Citta di Leopoli. Finalmente
giuro che io nella meia mercantia non hauero la Compagnia con li Stranei и
Foristieri, che non sono Citta diui di questa Citta un danno delli Costumi и legge
di questa Citta e di let Citta diui, ma tutte le robbe и mercantie che io compraro,
per li Miei denari, onero per il mieo Credito, Voglio Vendere e trafficare senza
ogni fбttoria delli Stranei и Foristieri mercanti. Cosi Dio mi aiuta, et la sua
Sancta Giustitia.

Присяга італійців, що приймають міське право

16

Я N. присягаю моєму Богові і Творцю і ще Його Величності Королю
Польщі, ще усім панам райцям і управителям цього міста, що я буду завжди
вірним і покірним, що таємниці цього міста зберігатиму і нікому не відкриватиму; ще присягаю [в тому], що хочу завжди ділити і розкривати панам
райцям абсолютно все про, що я дізнаюся [що могло б бути] супроти Його
Величності Короля Польщі і проти Речі Посполитої цього Королівства і проти
цього міста Львова. Насамкінець, присягаю, що я не вестиму торгівлю
у спільноті з чужинцями та прибульцями, що відокремлюватиму державу
від цього міста у звичаях і законах цього міста і цієї держави, але цілу справу
та товари, які я купуватиму за мої гроші постараюся виправдати, і хочу
продавати та провозити товари без жодної участі іноземців та прибульцівторгівців. Тож нехай допоможе мені Бог і Його свята справедливість.
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 650, арк. 11–12.

№4
17

Iuramentum civium inquilinorum tenuiore mercatura vitam sustentancium
18

Ja N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu , Iz chcę bÿdz wiernym
ÿ posłusznym Vrzędowi Panow Radziec, ÿ Prawu Miasta tego, sprawuiąc się
w obesciu moim przystoynie ˙ statecznie według zwyczaiow y porzadkow, iakie
15

Ця присяга подана в міській книзі серед записів з 1564 р.; існує аналогічна
присяга з-під року 1676 (ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 9), яка фактично
дослівно повторює текст даної присяги № 3; єдиною відмінністю є відсутність в
італійському тексті присяги з 1676 р. діакритичних знаків.
16
Висловлюємо щиру подяку Наталії Царьовій за допомогу у перекладі з італійської.
17
Ця присяга в актах вміщена серед записів з 1676 року.
18
Нагорі дописано etc.; австрійський період.
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się zachowuią w tym tu Miescie. A cobym się dowiedział zebÿ bÿło przeciwko
Krolowi Je[g]o M[oś]ci, albo przeciwko Miastu temu, albo przeciw Vrzędowi
19
Miasta tegoż, tego przed swymi Pany Raycy nie mam taić, ale im chcę ziawic .
Tak mi Panie Boze pomoż, y Swięta iego sprawiedliwosć.

Присяга громадян-мешканців, що живуть з дрібної торгівлі
Я N. присягаю Всемогутньому Пану Богові, що хочу бути вірним і
послушним урядові панів райців, і праву цього міста, поводячись у моєму
обійсті пристойно і статечно згідно зі звичаями і порядками, які водяться
тут у цьому місті. А якби довідався [про щось, що могло б] бути супроти
Його Милості Короля, або супроти цього міста, або проти уряду цього ж
міста, перед своїми панами райцями не маю приховувати, а хочу їх сповістити. Так мені Пане Боже допоможи і Його свята справедливість.
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 9–10.

№5
20

Iuramentum Artificum in Ius Civile

Ja N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, Krolowi Je[g]o M[oś]ci
21
22
Polskiemu , ˙ Vrzędowi Miasta tego. Iż che bydz wiernym y posłusznym
23
Vrzędowi Panow Radziec , ˙ Prawu Miasta tego, sprawuiąc się w Rzemiesle y
obesciu moim przystoynie y statecznie, według zwyczŕiow ˙ porządkow iakie
się zachowuią w tym tu Miescie, y Cechu tym do Ktorego należę. A cobym się
24
dowiedział, cob˙ b˙ło przeciwko Krolowi Je[g]o M[oś]ci, albo przeciwko Miastu
25
temu albo przeciwko Vrzędowi Miasta tegoż, tego przed Pany swymi Ra˙cy
26
nie mam taic, ale im ziawic, iako nalezy na dobrego y prawego Rzemieslnika
27
Miasta tego zacnie sławnego . Tak mi Panie Boze pomoz, y swięta iego
28
sprawiedliwość .

19

Вставлено фразу Protekcyi wszelkiey wyrzykam siк; австрійський період.
Ця присяга в актах вміщена серед записів з 1676 року.
21
Слова Krolowi i Polskiemu закреслено і над ними надписано Cesarzowi;
австрійський період.
22
Vrzкdowi закреслено, а надписано Przeњwietnemu Magistratowi; австрійський
період.
23
Vrzкdowi Panow Radziec перекреслено і нагорі надписано Przeswietnemu
Magistratowi; австрійський період.
24
Krolowi закреслено, а нагорі надписано Cesarzowi; австрійський період.
25
Pany swymi Rajcy закреслено і надписано Przeswietnym Magistratem;
австрійський період.
26
Im закреслено і надписано temuї; австрійський період.
27
Після слів zacnie sіawnego йде вставка надписана нагорі – Protectiey takze
wszelk[...] wyrzekam siк; австрійський період.
28
Фраза y swiкta iego sprawiedliwoњж закреслена; австрійський період.
20
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Присяга ремісників на міське право
Я N. присягаю Всемогутньому Пану Богові, Його Милості Королю
Польському та урядові цього міста, що хочу бути вірним і послушним
урядові панів райців, і праву цього міста, поводячись у ремеслі і моєму
обійсті пристойно і статечно згідно зі звичаями і порядками, які водяться
тут у цьому Місті і цеху, до якого належу. А якби довідався [про щось, що
могло б] бути супроти Його Милості Короля, або супроти цього міста, або
проти уряду цього ж міста, того перед своїми панами райцями не маю
приховувати, а хочу їм сповістити, як і належить доброму і правому
ремісникові цього міста доброславного. Так мені Пане Боже допоможи і
Його свята справедливість.
ЦДІАЛ України, ф. 52, оп. 2, спр. 651, арк. 10.

Тетяна Клименко

МОШНОГОРОДИЩЕНСЬКИЙМАЄТОКГРАФИНІКАТЕРИНИ
АНДРІЇВНИБАЛАШЕВОЇ
Катерина Андріївна Балашева – дружина Обер-Єгермейстра Двора
його Імператорської Величності Миколи Петровича Балашева – відомого
російського землевласника і хазяїна, уроджена графиня Шувалова 4 серпня
1884 р. отримала маєток у спадок від рідного дяді, генерал-ад’ютанта
князя Семена Михайловича
Воронцова. Він знаходився в Черкаському
1
повіті Київської губернії , обсяг якого складав понад 40 000 дес. землі і
належав до числа великих маєтків Південно-Західного краю.
Вперше про нього згадувалося у 1494 р., коли він був под Черкаському
наміснику Климу Олександровичу, а потім перейшло до графів Моравських,
які володіли маєтком протягом 250 років. У 1776 р. граф Моравський продав маєток князю Любомірському,
відомому магнату, власнику всієї то2
дішньої Смілянщини , який незабаром проміняв князю Потьомкіну Таврійському на його Стародубські маєтки. Після смерті князя Потьомкіна
маєток достався його рідній племінниці – графині Олександрі Енгельгардт,
яка вийшла заміж за графа Ксаверія Браницького. У 1826 р. Мошногородищенський маєток поступив в придане дочці графа Браницького графині
Єлизаветі Ксаверіївні Браницькій, яка вийшла заміж за графа, а потім князя
і фельдмаршала Михайла Семеновича Воронцова, від якого вже у 1860 рр.
він дістався їх єдиному сину князю Семену Михайловичу Воронцову.
До 1826 р., переходу маєтку до роду князів Воронцових, Мошногородищенський маєток був для своїх власників лише місцем полювання на
оленя, диких кабанів і бобрів.
Першим власником, який зробив цілу
низку корінних змін у маєтку,
3
був князь Михайло Семенович Воронцов .
Він прибув у маєток в кінці двадцятих років із своїм ад’ютантом гвардії,
полковником Іваном Тимофійовичем Ягницьким. Тоді ж він заложив поблизу
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4

Мошен , на
Мошенських горах біля Дніпра, недалеко
від руїн колишнього
5
6
Містечка свою панську садибу Старий Палац .
З самого початку свого володіння маєтком М. С. Воронцов провів магістральні дороги, осушив болота та перетворив їх на чудові луки, розвинув7
скотарство, побудував Мошенський винокурний завод,8а 1848 р. у Мліїві
товариством місцевих жителів Яхненків і Симиренків був побудований
цукрово-рафінадний завод, який проіснував до 1887 р. і складав лаву Південно-Західного краю.
Князь Семен Михайлович Воронцов, ще при житті матері, княжної
Єлизавети Ксаверівни, яка померла 1877 р., в 1870 р. під керівництвом
9
нового управляючого Володимира
Микитовича Критського розпочав бу10
дівництво Фастівської залізниці .
Із вступом у володіння графині К. А. Балашевої, 1884 р., управління
Мошногородським
маєтком було прийнято Михайлом Єфимовичем Філіп11
ченком , який всебічно реорганізував господарство.
На виставці у Нижньому Новгороді 1896 р., як маєток, так і його опис,
були удостоєні вищих нагород.
Загальна кількість населення маєтку складала 100 000 душ за національністю, головним чином, велокоросів і невеликою кількістю євреїв і
поляків. Маєток складався з двох міст – Городище і Мошни і 14 сіл. Селяни
після звільнення від кріпацтва отримали в користування наділ близько 3
десятин на душу. Більша частина селян знаходила собі роботу в маєтку і
тільки незначна кількість чоловіків влітку уходили на заробітки в Херсонську та Катеринославську губернію, здебільшого на заводи. Значну цінність у господарстві селянина складали робочі тварини – воли та підводи,
якими перевозилися дрова та цукровий буряк.
Перша метеорологічна спостережна станція була влаштована в
м. Городищі 1 листопада 1886 р. Пізніше, з 1891 р., були влаштовані такі
ж в 12 економіях.
За період з 1895 по 1911 рр. в маєтку було побудовано багато сільськогосподарських будівель військовим інженером Олександром Осиповичем Рубаном, людиною з великим досвідом будівництва, а пізніше його
справу продовжив також військовий інженер, генерал-майор Е. Анерт, який
перебудував колишній Млієвський цукровий завод у житлові приміщення
для квартирування в них артилерійської бригади. В наступні роки консультантом маєтку, а іноді і архітектором був архітектор В. В. Городецький.
Йому маєток зобов’язаний проектами і будівництвом Мошенської лікарні,
приміщення Олександрійського винокурного заводу, конюшні конторного
двору. Пізніше техніком маєтку був А. Я. Суслов, під керівництвом якого
було відреставровано багато економій, тобто, більшість з них перебудовано
в кам’яні і цегляні з залізними та черепичними дахами.
Після переходу у володіння маєтками до К. А. Балашевої значно змінилися умови обробки землі. Став застосовуватися паровий плуг, який
обслуговувався російськими машиністами на чолі з механіком німцем.
Але в подальшому його використанні виявилось, що затрати на обслуго-
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вування не окупались і його довелось продати. З осені 1886 р. маєток вів
своє господарство в 6 економіях, і лише незначна частина економій знаходилася в руках арендарів.
28 років володіння Катериною Андріївною і Миколою Петровичем Балашевими Мошногородищенським маєтком сприятливо відбилися на всіх
галузях господарства, а особливо на лісах. Отримавши маєток, близький
до розоріння, власники, керуючись принципом “створювати, а не знищувати”,
провели ряд нововведень і розпоряджень в сільськогосподарській, фабричній та адміністративній організаціях маєтку. Суттєвим нововведенням
було раціональне лісове господарство, завдячуючи невтомному піклуванню
12
власників, які не жаліли коштів на розвиток Мошногородських лісів .
В роки володіння маєтком Балашевих ними було побудовано Александрійський винокурний завод (1894 р.), Мошенський цегляний завод (1892 р.),
перебудований в Маріїнський паровий керамічний та Городищенський пивоварний заводи (1899 р.). Вони успішно працювали і давали значні прибутки. У 1890 р. був заснований Байбузький кінний завод. Спочатку завод
вирощував здебільшого робочих коней. З 1897 р., коли було придбано виробника чистокровної рисістої породи, розпочалося розведення їздових коней, на яких в Росії був великий попит.
Власники, поряд з прибутковими галузями маєтку, не забували і про
інтереси населення, яке в ньому проживало. М. П. Балашев був почесним
попечителем народних шкіл II округу Черкаського повіту.
Про турботи відносно культурно-освітніх, релігійних та потреб людей
свідчили великі щорічні статті видатків. Найбільш крупною освітницькою
установою, яка була започаткована 1891 р. і існувала на кошти маєтку,
була Мопшогородищенська сільськогосподарська школа 1-го розряду, яка
готувала спеціалістів сільського господарства і була підпорядкована Головному управлінню землеустрою і землеробства Департамента землеробства. При школі існував однорічний підготовчий клас для занять з найбільш слабкими учнями із спеціальних предметів. В школі навчалися діти
з 14 років православного та іудейського віросповідання, селяни, міщани,
13
дворяни, почесні громадяни, іноземці за походженям.
На кошти маєтку були також побудовані і повністю утримувалися Єлінська жіноча двокласна церковно-парафіальна школа і Городищенське двокласне сільське училище при Маріїнському цукровому заводі, відкрите
1898 р., і навчались в ньому тільки діти службовців маєтку і заводу.
Важливе місце в піклуванні про населення економій займала і лікарська
допомога. Вона надавалася систематично за кошти маєтку, на утриманні
14
якого були дві лікарні в Мошнах і Городищі. Крім них були ще невеличкі
лікарні в с. Білозір’я і при Маріїнському цукровому заводі. Всі хворі отримували ліки безкоштовно в лікарняних аптеках. Страшним ли для маєтку
епідемія холери 1892 р. В маєтку було зареєстровано 186 випадків захворювання. Для боротьби з нею була організована спеціальна допомога під
особистим керівництвом, контролем і участю Катерини Андріївни Бала15
шевої, яка коштувала їй 13 848 р. 13 к.
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Благодійництво власників маєтку виражалося і в їх допомозі населенню
під час пожеж. погорільці отримували безкоштовно лісний матеріал для
будівництва нового житла, хліб, іноді і гроші. І селяни цю допомогу цінували
надзвичайно високо.
Протягом всього періоду управління маєтком Балашеви надавали благодійну допомогу установам релігійного культу: Мошенському-Вознесенському чоловічому монастирю, Мошенській Свято-Преображенській церкві, Городищенській Свято-Михайлівській церкві, Межирицькій римо-католицькій каплиці, а також періодично субсидіювали всі навколишні церкви
маєтку, при чому, кожний приход під час ремонту чи реставрації церкви
отримував кошти і будівельні матеріали.
Службовці, робочі і майстрові отримували
до кінця життя грошову
16
допомогу щорічно в розмірі 14 000 руб.
Одне з найкрупніших російських маєтків Південно-Західного краю,
який утримувався в руках російських власників більше, як 100 років, вніс
великий вклад в соціально-економічний розвиток тогочасної Росії і слугував
для багатьох землевласників взірцем ведення великого комплексу різноманітних галузей високорозвинутого в маєтку господарства.
1.

Тепер Черкаський р-он Черкаської обл.
Тут йдеться про Смілянський район Черкаської області
3.
Мошногородищенское имение Екатерины Андреевныї Балашевой Киевской
губернии, Черкасского уезда при местечках Мошны й Городище / Сост.
М. З. Филипченко. – К., 1896. – С. 2.
4.
Тепер с. Мошни Черкаського р-ну.
5.
За повір’ям це було місце битви великого князя Святослава з хозарами.
6.
Після 1850-х рр. М. С. Воронцов побудував розкішний багатоповерховий
Мошногорський палац, який мав понад 60 кімнат. В Підгорах був побудований
будинок першого управляючого маєтком І. Т. Ягницького. Після його смерті 1862 р.
управління маєтком було переміщено в містечко Городище, де знаходився будинок
нового управляючого М. П. Ярового.
7.
Тепер с. Мліїв Городищенського р-ну.
8.
Відомі цукровари, купці І гільдії, промисловці, меценати, які зробили великий
внесок в економічне і духовне відродження України в і. зокрема, Черкащини.
9.
За часів В. Н. Критського було значно розвинуто господарство маєтку: побудовано багато сільськогосподарських будівель, закуплено багато інвентаря, робочих тварин, збільшено площі оброблення цукрового буряка. Він залишив після
себе в 1877 р. маєток у зразковому стані. Після нього до 1884 р. змінилося декілька
управляючих, які дещо запустили господарство.
10.
Була побудована в 1874 р., поблизу якої був збудований Маріїнський цукровий завод. За своєю красою, практичності і простотою розміщення приміщень це
був один з кращих цукрових заводів Росії.
11.
Управляв усіма маєтками, які розташувалися в 9 губерніях Росії, графів
Балашевих до самої смерті 1908 р. Мошногородищенським маєтком він управляв
до 1897 р. Після нього маєтком управляли – до 1911 р. Максим Михайлович Крижанівський, а до революційних подій Вячеслав Адальбертович Штепан.
12.
Держархів Черкаської обл., ф. 712, оп. 1, спр. 246, арк. 1–4.
2.
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Описание Мошногородищенского имения ее высокопревосходительства Екатерины Андреевны Балашевой / Под ред. П. Р. Слезкина. – Т. 1. – К., 1913. – С. 373.
14.
Була відкрита 9 листопада 1894 р. в день і на честь 20-ти річчя одруження
Балашевих.
15.
Мошногородищенское имение Екатерины Андреевны Балашевой… – С. 542.
16.
Описание Мошногородищенского имения... – С. 381.
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Ірина Матяш

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК “ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА”
Серед науково-публікаторских проектів, реалізованих у зв’язку з проведенням Року України в Росії (2002), яскравою подією історичної журналістики став спеціальний випуск московського журналу “Исторический
архив” (головний редактор – д. і. н. А. О. Чернобаєв). Відроджений після
30-літньої перерви на хвилі демократичних
перетворень у 1992 р. під егідою
1
Федеральної архівної служби Росії , журнал орієнтований на здійснення
надзавдання – розкрити невідомі і маловідомі сторінки історії Росії та російського зарубіжжя через призму архівних документів, познайомити читача з невідомими раніше джерелами з вузлових проблем вітчизняної історії,
створити банк актуалізованої архівної інформації для об’єктивної оцінки
історичних подій. Не обмежуючи рамками історії Росії, редакція публікує
2
джерела по історії і культурі інших країн з російських і закордонних архівів ,
залучає до співробітництва зарубіжних учених. Ідея “українського” числа
видання ґрунтувалася на досвіді підготовки випусків “Росія і Німеччина”,
“Росія і Великобританія”, “Росія і Франція”. Її втіленню сприяли тривалі
творчі зв’язки редакції журналу, Історико-архівного інституту РДГУ, Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства й архівної
справи з Державним комітетом архівів України та Українським науководослідним інститутом архівної справи та документознавства.
Російсько-український проект реалізовувався в кілька етапів.
Домовленість, досягнута в Москві в лютому 2001 р. про підготовку спільного археографічного видання, була розвита в ході конференції “Архіви –
складова частина інформаційних ресурсів суспільства” (Київ, жовтень
2001), де А. О. Чернобаєв репрезентував свій журнал. Тоді ж була
погоджена концепція проекту, окреслено коло авторів, визначено керівників
з російської (д. і. н. А. О. Чернобаєв) і української (д. і. н. І. Б. Матяш)
сторони. На кінець 2001 р. проект передбачав видання двох журналів –
“Исторического архива” в Москве й “Пам’яток” у Києві. Важливе значення
для розширення знайомства української аудиторії з московським науковопублікаторським журналом мала презентація “Исторического архива”,
проведена в Україні в лютому 2002 р. Російським центром міжнародного
наукового і культурного співробітництва при Уряді Російської Федерації,
Українським науково-дослідним інститутом архівної справи і документознавства і Державною історичною бібліотекою.
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Перша частина проекту – спеціальний випуск “Исторического архива”
побачив світло в квітні 2002 р. Концепцію випуску, покликаного висвітлити
через архівну документну інформацію ключові моменти історії взаємин
наших держав, відбила назва – “Росія й Україна XVI–XX вв.”. До підготовки випуску були залучені провідні вчені-історики, представники архівних
установ України й Росії: академік А. Онищенко, доктори наук Л. Дубровіна,
С. Каштанов, І. Матяш, Ю. Мицик, М. Одинцов, Р. Пиріг, В. Солдатенко,
А. Чернобаєв, кадидати наук К. Климова, Г. Папакін та ін. Жанр документальної публікації дав можливість не тільки досягти поставленої наукової
мети, але й деякою мірою скласти уявлення про колосальні масиви “україніки” у російських архівах і “россіки” в українських, відкриваючи нові
перспективи співробітництва і створюючи базу для нових проектів.
Випуск відкриває звернення до читачів керівників архівних служб України й Російської Федерації. Зокрема, Голова Державного комітету архівів
України проф. Р. Я. Пиріг підкреслив, що поява цього номера відповідає
іманентним потребам подальшого розвитку різноманітного
співробітництва
3
українських і російських істориків і архівістів . Солідаризуючись з ним,
Керівник Федеральної архівної служби Росії проф. В. П. Козлов побачив у
практиці трансграничних документальних
публікацій “одну з найважливіших
4
умов пізнання історичної істини” .
У спеціальному випуску збережена традиційна рубрикація журналу:
“Архів вождів”, “Народи і долі”, “Культура і суспільство”, “Росія на переломі”, “Держава і церква”, “Історія й історики”, “Століття дев’ятнадцятий”,
“Із глибини століть”. Публікації мають широкий тематичний діапазон. Не
випадково перша добірка документів з Архіву Президентів Російської Федерації і Російського державного архіву новітньої історії за 1952 – 1954 р.,
підготовлена А. О. Чернобаєвим, присвячена підготовці святкування 300річчя возз’єднання України з Росією. Попри відчутний завдяки архівній
інформації “казенно-бюрократичний дух” підготовки, уперше опубліковані
документи дають можливість реконструювати цей процес. Важливим доповненням, імовірно, були б сторінки усної історії, що відбивають відношення населення (а не партійної верхівки) до цієї події. 40-річчю легендарного польоту космічних кораблів “Схід-3” і “Схід-4” присвячена публікація
Є. Ю. Башилової “Космічні брати”. Унікальність першого польоту в серпні
1962 р. представників двох різних народів – чуваша А. Г. Миколаєва й українця П. Р. Попова – полягала в тому, що це був перший у світі груповий
політ двох космічних кораблів (з різночасним стартом), під час якого пілоти
відкріпили прив’язні ремені, залишили крісла, перевірили можливість орієнтуватися й експериментувати в стані невагомості, вести спостереження і
підтримувати зв’язок з наземними станціями спостереження. У добірці
представлено запис репортажу про урочисту зустріч космонавта
П. Р. Поповича в м. Узин Київської області і текст виступу на урочистому
вечорі, присвяченому 30-річчю від дня проведення пілотованих польотів
КК “Схід-3” і “Схід-4”. У публікації документів 1945–1946 р. О. С. Онищенко і Л. А. Дубровіної розкрита доля львівських книжкових зборів “Ос-
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солінеум”, що прямо стосується проблеми переміщених культурних цінностей, надзвичайно актуальної сьогодні. Досить широко представлені
у випуску і персоналії: сімейне переписування П. П. Скоропадського, листа
О. С. Лаппо-Данилевського до М. С. Грушевського, спогади генерала
П. П. Потоцького, документи М. О. Бердяєва з фондів Державного архіву м. Києва.
Важливою знахідкою редакції стало розміщення трьох публікацій рубрики “Фотолітопис”, що представляють унікальні фотодокументи з фондів
Центрального державного кинофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного, Історико-меморіального музею Михайла Грушевського в Києві, Інституту
рукопису Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка. Роль візуального ряду добре відома психологам і мистецтвознавцям. У даному випуску вона підсилюється, оскільки читачі мають можливість зробити віртуальну екскурсію
містами України, де було встановлено пам’ятники російським імператорам,
полководцям і державним діячам до революції 1917 р. Серед опублікованих
фотодокументів – знімки монумента Миколі I, спорудженого в 1896 р. у
Києві, в Університетському сквері по проекту скульптора А. Чижова, колони
Олександра II в Одесі, пам’ятників Петрові I у Полтаві, російському промисловцю і меценату, графу О. О. Бобринському в Києві й ін. Не менш
цікава й добірка фотодокументів рубрики “Майстри історіографії”, що є
першою журнальною спробою іконографічно представити життя знаменитого історика і патріота України М. С. Грушевського та його родини.
Не менш цікаві й фотодокументи, що зафіксували пам’ятники архітектури
Києва: Десятинну церкву, Софійський і Михайловские собори, Видубицький
монастир, Києво-Печерськ Лаврові, церква Успения Богородиці Пирогощи,
Миколаївський костьол та ін.
Слід зазначити, що в ході підготовки випуску, створений значний резерв
матеріалів редакційному портфелі. Цей факт теж варто вважати позитивним резонансом проекту.
Презентація “українського” випуску “Исторического архива” відбулася
23 січня 2003 р. з ініціативи Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства і Представництва в Україні Російського центра міжнародного наукового і культурного співробітництва при
Уряді Російської Федерації в конференц-залі Посольства Російської Федерації в Україні. У ній взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол
Російської Федерації в Україні В. С. Черномирдін, Голова Госкомархива
України, д. і. н. Г. В. Боряк, директор УНДІАСД, д. і. н. І. Б. Матяш, головний редактор журналу “Исторический архив”, д. і. н. А. О. Чернобаєв,
генеральний директор Національної біблітеки України, акад. О. С. Онищенко та ін. Присутні відзначили важливість діалогу істориків двох країн і
обговорили перспективи подальшого співробітництва вчених і архівістів у
рамках Року Росії в Україні.
Презентація дала старт другої частини російсько-українського проекту – підготовці археографічного щорічника Українського науково-дослід-

254

Рецензії, огляди

ного інституту архівної справи і документоведения “Пам’ятки”, випуск
якого планується на осінь 2003 р.
1

В ноябре 1991 г. руководитель российской архивной службы Р. Г. Пихоя
инициировал возрождение журнала “Исторический архив”, учредителями которого
стали Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации и
издательство “ЛИТ”. Первый номер журнала вышел в конце 1992 г., периодичность
издания составила шесть номеров в год, в 1995–1998 гг. № 5–6 выходили сдвоенными.
2
Крылов В. В., Чернобаев А. А. “Исторический архив”: прошлое и настоящее
// “Исторический архив” 1919–2001 гг.: Указатель опубликованных материалов /
Составит.: Кондакова И. А., Чернобаев А. А. – М.: Росспэн, 2202. – С. 14.
3
Пыриг Р. К читателю // Исторический архив. – 2002. – № 4. – С. 3.
4
Козлов В. П. К читателю // Там же. – С. 4.

Валентина Бездрабко

НОВЕ ВИДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ОСВІТИ
В УГОРЩИНІ
Régi magyar egyetemek emlékezete Válogatott documentumok a
magyarországi felsöktatás torténetéhez. Memoria Universitatum et Scholarum
Maiorum Regni Hungariae. 1367–1777. – Budapest, 1995. – 232 s.
Обсяг знань – категорія винятково змінна. Пошуки істини відкривають
1
нові обрії пізнання, “документи, ... прийоми відновлення минулого” .
Результатом багаторічної археографічної діяльності колективу науковців бібліотеки Будапештського університету під керівництвом д-ра Ласло
Сьогі стала поява у 1995 р. збірника документів присвячених історії університетів в Угорщині епохи середньовіччя (до Просвітницького абсолютизму) “Régi magyar egyetemek emlékezete Válogatott documentumok a magyarországi felsöktatás torténetéhez. Memoria Universitatum et Scholarum
Maiorum Regni Hungariae. 1367–1777”. Хронологічні рамки рецензованої
праці охоплюють період від середини XIV–XVIII ст., а територіальні –
у межах тодішнього Угорського королівства.
Мету і причини появи “Régi magyar egyetemek emlékezete Válogatott
documentumok a magyarországi felsöktatás torténetéhez” упорядники зазначили в передмові до видання (с. 7). Збірник документів надзвичайно актуальний із історіографічної точки зору, оскільки унаочнює шляхи розвитку
освіти, її значення для суспільства, держави, доповнює картину становлення
не тільки угорської, але й європейської, світової науки, оскільки “наукове
знання єдине і не може вивчатися в його проявах в2 окремій країні без
одночасного вивчення світового ... історичного ходу” .
Середнє, пізнє Середньовіччя для Угорщини, як, власне, й для всієї
Європи, стало часом становлення класичної університетської освіти. Соціально-економічний розвиток країни цього періоду характеризувався
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складними, суперечливими процесами. З одного боку, це ствердження у
своїх правах феодалізму, з іншого – зародження капіталістичних відносин.
Динаміка соціально-економічного в житті Угорського королівства відображалася на суспільно-політичному та визначала його особливості. З-поміж
інших укажемо на відкритість суспільства для змін, народжених ідеями
Відродження, Реформації та Контрреформації. Монархія і церква вимагали
такого освоєння нової ідеології, яке дозволяло би контролювати її розповсюдження в потрібному руслі – виправдання політики короля і папи. Чільне
місце у трансляції ідеологем належало навчальним закладам. Тому, від
самого початку розвиток освіти в Угорщині було оголошено “державною
справою” під проводом світської і церковної влади.
Не дивлячись на широку історіографічну базу досліджуваної проблематики у вітчизняній і зарубіжній науці, питання джерелознавчої основи
вимагають додаткового студіювання. Ця обставина ще раз підтверджує
важливість появи видання.
Архітектоніку видання складають вступ, передмова, виконана угорською, німецькою, англійською мовами, документи, згруповані у п’ять розділів. У вступі (с. 5–6) знаходимо пояснення до складу, розташування та
принципів подачі документів, передмові (с. 7–24) – короткий огляд історії
освіти в Угорщині у зазначений проміжок часу. Тексти документів, загальною кількістю 45 одиниць, подано латинською, німецькою, угорською мовами,
з незначними до них коментарями. Відмітимо високий рівень археографічного
опрацювання опублікованих документів, здійсненого згідно оновлених
текстологічних, структурних, коментаторських стандартів видання подібних
книг. Упорядники методично правильно підійшли до структури видання:
спочатку розділ присвячений загальним питанням історії освіти у різні проміжки
часу, нормативно-правовим актам її становлення, потім – розділи, які
розкривають історію окремих навчальних закладів королівства. Це дозволило
рельєфно увиразнити загальні тенденції розвитку середньовічної освіти на
тлі специфіки досвіду становлення та функціонування її окремих інституцій.
До першого, домінантного розділу збірника ввійшли загальні документи
з історії вищої школи в Угорщині, інших – конкретних навчальних закладів
королівства: духовних колегіумів, ліцеїв, семінарій, академій, професійнотехнічних вищих шкіл, університетів.
Найбільша частка документів першого розділу (с. 51–90) за походженням належить королівському двору та папі римському. Серед них булли
папи Урбана V (1367), Грегорі ІХ (1372), Грегорі ХІ (1376, 1377), Боніфація ІХ
(1395), Павла ІІ (1465), короля Матяша Корвіна І (1465, 1481), Владислава ІІ
(1492) та ін. Якщо укази народжені від імені папи переслідували мету
зміцнення позицій церкви, поширення теологічних знань, то укази від імені
короля мають пряме відношення до захисту і зміцнення державного
устрою. Питання укріплення влади монарха та захисту його суверенітету
пов’язані з документами, у яких розкриваються механізми управління навчальними закладами, визначення правового статусу викладачів, студентів,
майнового становища установ та ін. Це свідчить про те, що важелі полі-
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тичного, адміністративного управління освітою король прагнув залишити
у своїх руках, що варто розцінювати як один із багатьох виявів становлення
абсолютизму, посилення світської влади в епоху пізнього Середньовіччя,
послаблення ролі традиційної католицької церкви в умовах Реформації.
До другого розділу (с. 91–134) ввійшли документи, датовані XV–
XVII ст., які проливають світло на історію реформаторських колегіумів у
Дебрецені, Шарошпатаці, Коложварі, Надвенеді та ін. містах Угорщини.
Зібрані документи розкривають детермінуючі елементи їх відкриття та
функціонування, позиції при цьому короля, церкви, фінансування нових навчальних закладів, організацію наукового, суспільного життя в межах освітньої корпорації, вирішення кадрового забезпечення та ін.
У третьому розділі (с. 135–147) зібрано документи, що стосуються історії Лютеранського колегіуму в Епірісі. Це – статут навчального закладу
із зазначенням внутрішньої структури, зовнішнього підпорядкування, повним переліком функцій, прав і обов’язків студентів, викладачів, факультетів,
порядком здобуття наукових ступенів; указ короля Леопольда І про відкриття на базі колегіуму Лютеранської академії (1666), угода про співробітництво між Лютеранською академією та Євангельською гімназією (м. Еперіс, 1667). Композиція подачі документів яскраво демонструє динаміку
навчального закладу, зростання його значення у суспільстві, для держави.
Четвертий розділ (с. 149–166) присвячено історії Гірничої академії в
Хемніці. Серед документів – указ про її відкриття з точною регламентацією
внутрішньої організації, функціонування (1735) та указ королеви Марії Терези
про реструктуризацію, розширення автономії освітнього закладу, наповнення навчального плану новими дисциплінами.
До п’ятого розділу (с. 167–221) ввійшли документи, що розкривають
історію Єзуїтської академії в Клаузенбурзі та першого постійного угорського університету в Нагіжомбаті (1635), створеного на базі Єзуїтського
колегіуму (1561). Усі документи візовані видатними постатями в історії
Угорщини, Європи тобто тими, хто здобув славу в Siиcle des Lumieres,
роль яких у розвитку вищої школи в Угорщині не викликає у дослідників
найменшого сумніву. Це – королі Угорщини Карл ІІІ, Леопольд І, Фердинанд ІІ, королева Марія Тереза, архієпископ Петер Пазмані, єпископи Бенедикт Кізді, Вайц та ін. Упорядники збірника вдало розташували документи
слідуючи при цьому не тільки хронологічному принципу, але й підпорядковуючи причинно-наслідковим закономірностям перетворення духовного
навчального закладу в світський, об’єктивного переміщення центру освіти
з Нагіжомбата в Буду, Пешт. Певна послідовність документів п’ятого розділу переконує нас у тому, що “ментальність університету” виникла набагато раніше за нього самого. Вона лідирувала при його фундуванні, визначаючи форму, а та, в свою чергу, “вербувала” потрібні їй аргументи змісту.
За композицією згрупованих документів можна періодизувати історію
освіти, відтворити хід розвитку вищої школи в Угорщині: від латинських
церковних, монастирських шкіл до розмаїття релігійних освітніх інституцій,
народжених Реформацією; перших спроб відкриття університету в Печі
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(Фюнфкірхен, 1367), Буді за часів правління королів Сигізмунда фон Люксембурга із династії Анжуй (1395–1403), Матяша (1480), Академії Істрополітана в Пресбурзі (1467), Інституту домініканців в Буді (1304) до появи
постійного університету в Нагіжомбаті (1635), перших галузевих освітніх
закладів – юридичного інституту (1740), сільськогосподарської академії
(1797), комерційної академії (1818), Академії наук (1825) тобто, від сукупності навчальних закладів до певної системи освіти реляційної моделі (на
чолі з Академією наук), яка мала незначні ознаки ієрархічності. Тривалий
час університет у м. Буді визначав висоту планки знань, науки для всієї
системи освіти. Тому перші професійні технічні школи Угорщини за рівнем
викладання та змістом освіти мало поступалися університету.
У документах знайшли відображення практично всі сторони життя
епохи Середньовіччя до Просвітництва. Завдяки цій обставині збірка виходить за межі назви видання. Окремі документи цікаві не тільки з точки
зору вивчення організації та функціонування навчальних закладів (функції і
повноваження ректора, взаємовідносини між ректором і факультетами, світською, церковною владою, з представниками “різного становища та “звання”
суспільства” та ін.), але й з точки зору еволюції усвідомлення значущості
освіти для розвитку держави, суспільства. Зібрані у книзі документи
дозволяють зробити декілька висновків стосовно “прочитання” історії освіти.
Перший полягає у тому, що окреслену увагою упорядників тему, не можна
зрозуміти поза історичним контекстом епохи, її політичних, економічних і
культурних традицій. Другий – не можна пояснити поза суспільно-культурним
підтекстом. Складання у пізньому Середньовіччі “культу розуму” сприяло
тому, що ідеї мали поряд із соціальними процесами чи матеріальними
факторами відчутний вплив на політику монархічного двору в галузі освіти та
науки, культури в цілому. Отже, еволюція суспільства, політичні зміни, ментальні
зрушення – головні чинники розвитку культурної сфери життєдіяльності соціуму.
Упорядковані авторами документи сприяють розв’язанню цілого комплексу дослідницьких проблем, пов’язаних із соціально-історичними, предметно-логічними, особистісно-психологічними факторами формування й
еволюції освіти, а саме – її форми організації, моделі, структури, типи комунікацій, суспільно-політичні умови інституціоналізації об’єктів, зв’язки
між “соціальним замовленням” і змістом, груповими інтересами та фінансовою підтримкою та ін.
Публікації документів супроводжуються картами, схемами, художніми
мистецькими творами, вдало доповнюючи текст, “віртуально” розширюючи межі його прочитання.
Книга вийшла в ошатному художньому оформленні, гарної поліграфії.
Введення до наукового обігу нових джерел – один із найефективніших
шляхів примноження історичного знання. Неважко передбачити, що актуалізовані у виданні документи стануть у нагоді всім, хто цікавиться історією Угорщини, освіти, науки, культури XIV–XVIІІ ст.
1
2

Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 218.
Там само. – С. 295.
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Старостін Євген – д. і. н., завідувач кафедри теорії та історії
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Тшріна Олена – к. і. н., директор Російського державного архіву
економіки (Москва);
Чгпуренко Янна – к. і. н., старший науковий співробітник, завідувач
відділу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Київ);
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музею (Санкт-Петербург);
Шумейко Михайло – к. і. н., доцент кафедри джерелознавства Білоруського державного університету (Мінськ)
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