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© Бортнікова Алла, 2010

УДК 94(477.82)“XIV/XV”
Бортнікова Алла

ГрАМоТИ нА МАГДеБУрзьКе ПрАво  
МІсТУ ЛУцьКУ ХV–XVI ст.

Здійснено переклад грамот місту Луцьку на магдебурзьке право Владислава 
Ягайла 1432 р. та Олександра 1497 р. з латинської мови, Стефана Баторія 
1576 р. – з польської. У коментарі в контексті тогочасної історичної обстановки 
проведено науковий аналіз текстів привілеїв за вимогами до дипломатичного 
складу документа. 

Ключові слова: Волинь, Луцька земля, Велике князівство Литовське, Річ 
Пос полита, привілей, лист, магдебурзьке право, війт, бурмистри, радці, само-
врядування.

Осуществлен перевод грамот городу Луцку на магдебургское право Вла-
дислава Ягайла 1432 г. и Александра 1497 г. с латинского языка, Стефана Ба-
тория 1576 г. – с польского. В комментарии в контексте исторической об ста-
новки проведен научный анализ текстов привилеев согласно требованиям 
к дип ломатическому составу документа.

Ключевые слова: Волынь, Луцкая земля, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая, привилей, лист, магдебургское право, войт, бурмистры, радцы, 
самоуправление.

There is made the translation of Diplomas of Magdeburg Right on Lutsk city 
of Vladislaw Yagaylo 1432 and Olexander 1497 from Latin, and Stephan Batoriy 
1576 – from polish. It is scientifically analyzed the texts of privies under the require-
ments to diplomatic composition of document in the context of contemporary histori-
cal conditions.

Key words: Volhyn, Lutsk land, The Great Lithuanian Kingdom, Rech Pospolita, 
privies, letter, Magdeburg rights, voit, stewards, advisors, self-government

Магдебурзьке право, що поширилося на українські землі з Німеччини 
і Польщі, було однією з найвідоміших систем міського права у Великому 
князівстві Литовському (ВКЛ). Норми цього права закріплювали юрис-
дикцію і свободи мешканців міста, їхнє право на самоврядування. Во ни 
регулювали соціально-економічні і суспільно-правові відносини, по ря-
док суду та судочинства, визначали заходи кримінального покарання, 
рег ламентували внутрішню статутну діяльність купецьких корпорацій, 
ре місницьких цехів й торгівлю.

Як справедливо зазначають сучасні дослідники, магдебурзьке право, 
хоча й поширювалося у ВКЛ під впливом Польщі, однак мало риси 
самобутності: його норми у ньому відрізнялися від аналогічного (міського) 
права в містах Німеччини та Польщі1. Поширення магдебурзького права 
на Волині тривало понад два століття; починаючи з ХV ст. до середини 
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ХVІІ ст. його отримали близько 95 волинських поселень, що складало 
половину загальної кількості їх2.

Свідоцтвом на отримання магдебурзького права слугували відповідні 
грамоти, що мали законодавчий характер і називалися у ВКЛ «листами» та 
«привілеями». Вони були визначальною формою розвитку права тієї доби, 
аж до прийняття Литовських статутів. Привілеї на нього займали чільне 
місце серед інших документальних пам’яток князівства, передбачали 
різноманітні пільги на користь того чи іншого міста, що його отримувало. 
Їх надавали або на прохання місцевих громад, або незалежно від такого 
прохання польськими королями і великими князями у вигляді особливої 
милості. Кожне місто після отримання такого привілею з плином часу 
отримувало новий привілей на підтвердження попереднього. Усі вони 
складають комплекс важливих історичних джерел з історії організації 
самоврядування у містах ВКЛ.

Привілеї окремим містам стали видаватися у зв’язку із зростанням 
та збільшенням економічного впливу їх на суспільне життя. Не слід 
забувати і про політичні аспекти запровадження магдебурзького права, 
ос кільки організація життя за нормами цього права, так чи інакше, 
сприяла консолідації державних утворень, земель, міст тощо, на заса-
дах тогочасної західної культури. Яскравим прикладом щодо цього 
є Луцьк. Перша згадка про це місто датується 1085 р. З кінця ХІІ ст. воно 
розвивалося у складі Галицько-Волинського князівства. Свідченням 
йо го життєздатності – відбудова після численних руйнівних татаро-
монгольських набігів. Загалом місто славилося багатством своїх церков 
і монастирів. 1288 р. датується згадка про існування у ньому Луцької 
православної єпархії. За погодженням Любарта у 1375 р. створено першу 
у ВКЛ Луцьку римо-католицьку єпархію, до якої входили й південно-
західні землі Білорусі. Від 1340 р. місто належало князю Любарту, який 
у середині ХІV ст. на місці стародавнього детинця розпочав спорудження 
Луцького замку. Після смерті Любарта у 1384 р. деякий час тут правив 
його син Федір. Однак, у 1387 р. Ягайло передав Луцьк Вітовту, який 
перетворив місто на другу столицю ВКЛ. У 1429 р. з ініціативи імператора 
Священної Римської імперії Жигимонта у Луцьку відбувся «з’їзд мо-
нар хів». На ньому були присутніми найвпливовіші правителі Європи: 
польський король Владислав Ягайло, великий князь литовський Вітовт, 
великий князь московський Василь ІІ, король Данії, магістри Німецького 
ордену, воєвода валаський, папські і візантійські посли та ін. Вони 
вирішували питання загальноєвропейської політики, створення союзу 
у бо ротьбі з турками, об’єднання церков, надання Вітовту титулу короля. 
У 30-х рр. ХV ст. Луцьк підтримав литовського князя Свидригайла 
і у 1440 р. великий князь литовський Казимир ІV Ягелончик передав 
Свид ригайлові Волинське князівство, яким останній управляв до своєї 
смер ті у 1452 р.

Політичне піднесення Луцька відбувалося, вочевидь, на основі 
знач ного економічного зростання. У перші десятиліття ХV ст. тут уже 
існувала доволі розвинута система податків та повинностей у сфері 
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землеволодіння і землекористування, де панував старовинний звичай. 
Відносно сформованою була і соціальна інфраструктура міста. Історичні 
джерела, що збереглися, особливо документи Литовської Метрики та 
актовий матеріал, у цілому засвідчують про достатньо динамічний 
соціально-економічний розвиток Луцька у ХV ст. Цьому сприяло 
вигідне географічне розташування міста на березі річки Стир, а також 
розгалужена система міжнародних зв’язків: від часів Київської Русі місто 
було центром міжнародної торгівлі. Сфера торговельно-економічних 
зв’язків не обмежувалася внутрішніми потребами міста, де відбувалися 
торги і ярмарки, а виходила за межі ВКЛ. Здавна на міських ярмарках 
торгували сіллю, воском, зерном, медом, овочами та ін. До Луцька 
прибували іноземні купці, а луцькі торговці вже у ХV ст. відправлялися 
з товарами до Любліна і Гданська. Впродовж ХV ст. керівництво гос-
подарським, судовим й суспільним життям міста здійснював староста 
та його урядовці, а з наданням Луцьку магдебурзького права у ньому 
започаткували свою діяльність й органи міського самоврядування.

Луцьк, як центр удільної землі, отримав грамоту на магдебурзьке 
право у 1432 р. від польського короля Владислава (Ягайла), визнаючи 
його верховенство. Це був період боротьби Польського королівства 
і Великого князівства Литовського за перерозподіл сфер впливу, що 
відобразилася у запеклій війні 1432–1439 рр. між Свидригайлом 
і Владиславом (Ягайлом). Своїм привілеєм 1432 р. Владислав зрівняв 
права князів, бояр, воїнів, шляхтичів та інших жителів луцької землі 
з правами, якими користувалися прелати, барони і шляхта Польського 
королівства, а міщанам Луцька жалував магдебурзьке право. За грамотою 
лучани отримали низку прав і вольностей. Проте, вочевидь, зрозуміло, 
що магдебурзьке право розповсюджувалося передусім на заможне 
населення.

У 1497 р. великий князь литовський Олександр (1461–1506) пожалу-
вав Луцьку новий «привілей» на магдебурзьке право, яке поширювало ся 
вже на усіх міщан. У ньому були значно розширені права луцьких жите-
лів, які органічно доповнювалися їхніми обов’язками перед князівством. 
В умовах дії магдебурзького права верховний правитель визначив ста-
тус і доходи війта, порядок міського управління, вибори чиновників, 
організацію міського суду. Значна увага приділялася впорядкуванню мі-
ського життя, організації у ньому торгівлі. Права і обов’язки лучан було 
виписано окремою статтею.

Король польський і великий князь литовський Стефан Баторій 
(1576– 1586) видав грамоту 1576 р., якою підтверджував надання Луцьку 
магдебурзького права та усі попередні «привілеї» своїх попередників 
на права і вольності. Нагадаємо, що на момент надання згаданої гра-
моти минуло понад сто років від часу першого отримання містом 
магдебурзького права (1432). На той час завершився тривалий процес 
зближення ВКЛ з Польським королівством. У результаті підписання 
Люб лінської унії 1569 р. відбулося об’єднання обох державних утворень 
в єди ну державу – Річ Посполиту. Волинь разом з іншими українськими, 
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білоруськими та литовськими землями увійшла в її склад. Луцьк у нових 
політичних умовах не лише продовжував жити на засадах магдебурзько-
го права, а й адаптував цю систему управління до місцевих умов.

Стефан Баторій у 1576 р. після тривалих переговорів із пред став-
ни ками ВКЛ видав грамоту, якою визнав, що Польща і ВКЛ є рів но-
правними партнерами у складі федеративної держави. Король зо бо в’я-
зався боронити самостійність ВКЛ, розширяти його межі, не при значати 
по ляків воєначальниками у ВКЛ, загальні сейми скликати почергово 
у Поль щі та ВКЛ. За таких умов він і був обраний великим князем 
литовським. Отримання підтверджувального привілею головним містом 
Волині відповідало особливостям політики Стефана Баторія, спрямованої 
на закріплення свого впливу у регіонах.

Грамоти на магдебурзьке право місту Луцьку було запроваджено 
у нау ковий обіг Археографічною комісією, спеціально створеною для 
збору давніх актів при київському, подільському і волинському генерал-
губернаторі. Грамоти публікувалися у ХІХ ст. у відповідному томі, при-
свяченому містам3.

У зв’язку з тим, що проблема магдебурзького права на Волині де-
тально не досліджувалася, ці грамоти залишалися поза особливою ува-
гою наукової громадськості. Тим більше, що дві з них (1432, 1497) на пи-
са ні латинською мовою. Грамота Стефана Баторія 1576 р. – польською 
мо вою. З метою ґрунтовного наукового опрацювання текстів грамот, 
вклю чен ня їх у науковий обіг, постала нагальна потреба у пе рек ладі 
їх ук раїнською мовою, а також їх публікації. Слід зауважити, що час-
тина грамоти короля Владислава (Ягайла) 1432 р. перекладалася з ла ти-
ни українською мовою і була опублікована у збірнику документів і ма-
теріалів до 900-ліття Луць ка4. Проте, у вказаному виданні текст гра мо ти 
піддавався значному скорочен ню, і тому видається доречним опуб лі-
кувати в українському перекладі весь текст цього важливого дже рела 
з історії середньовічного українсько го міста. Тим більше, що ско рочення 
ори гінального тексту джерела немину че призводить до втра ти важливої 
інформації, а також порушує цілісність сприй няття тексту. На жаль, пе-
рекладач указаної грамоти у цьому виданні не називався.

Підготовка до публікації грамот польських королів і великих князів 
місту Луцьку здійснювалася згідно з вимогами до дипломатичного складу 
документа. Автор керувався, насамперед, методичними рекомендаціями 
С. М. Каштанова, А. Л. Хорошкевич5. У сучасній історіографії зас то со-
вується поділ типу формуляра, який ми називаємо «умовним», на «про-
токол» (або «початковий протокол»), «текст» та «ексхатокол» (або «кін-
цевий протокол»). На думку С. М. Каштанова, умовний протокол мож на 
поділити на три частини, кожна з яких складається із кількох ком по-
нен тів. У реальному тексті окремі компоненти умовного формуляра 
мо жуть не існувати, а розташування їх може змінюватися залежно від 
особливос тей походження і структури конкретного документа. Ці ме-
то дичні ре ко мен да ції враховувалися автором при підготовці грамот до 
публікації. 
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Грамоти (привілеї) були розділені (абзацами) на відповідні час ти ни, 
а ті, у свою чергу, ділилися на ще дрібніші. Вступна частина – «богосло-
віе», присвячувалося Богу; інтитуляція (визначення автора); інскрипція – 
адресат; салюція – звернення до адресата. Основна частина документа – 
текст: аренга – мета складання документа; наррація – виклад обставин; 
диспозиція – розпорядження по суті; санкція – заборона порушувати 
його. Кінцевий протокол – свідчення про скріплення печаткою, дата, міс-
це видачі, укладач (писар), підпис.

Особливої уваги в роботі над перекладом грамот заслуговує тер мі-
нологічний апарат. Автор намагався якомога точніше до ори гі наль но-
го тексту перекладати середньовічні терміни і поняття. Враховувало ся 
використання їх сучасною історичною наукою. Як пра вило, одне й теж 
суспільне явище залежно від контексту може визначатися різними де фі-
ніціями. Наприклад, жителі міста називалися «міщанами». Міську спіль-
ноту українська дослідниця Н. Яковенко називає «всі меш канці нашого 
міста». Інколи зустрічається поняття «гро мада» (на нашу думку, це не всі 
жителі міста, а лише найбільш свідома час тина їх), «городяни», «містичі». 
В перекладі грамот для визначення місь кої спільноти загалом автор 
використовував термін «поспольство». До речність використання цього 
терміна для волинського регіону доби се редньовіччя підтверджується 
кириличними текстами документів, зокрема, Литовської Метрики.

Звернемося до структури грамот. Кожна з них має короткий вступ, 
який починається словами: «в ім’я Господа амінь». Очевидно, посилан ня 
на Христа допомагало надати акту особливий авторитет, силу і позбави-
ти можливості будь-ким заперечувати його зміст. Історик-правознавець 
А. Л. Рогачевський, аналізуючи концепцію міського права, відображе ну 
у пам’ятках магдебурзького права, справедливо зазначав, що норми місько-
го права, утверджені у такий своєрідний спосіб, на переконання уклада-
чів збірок, мали символізувати перемогу права над не справедливістю 
і злом. Тому, не випадковим є те, що більшість па м’яток міського пра ва 
починається інвокацією – зверненням до Бога, яке мало служити га ран-
тією достовірності і справедливості права6.

Привілеї місту Луцьку визначали автора, що видавав документ: «Ми, 
Владислав, з ласки Божої король Польщі, а також правитель краківський, 
сандомирський, серадзький, ленчицький, куявський та литовський, 
най вищий князь Померанії і Русі, володар і спадкоємець …», а також 
«Сте фан, з Божої ласки король Польщі, великий князь литовський, 
руський, пруський, мазовський, жемайтський, лівонський, київський, 
волинський, підляшський та ін., а також володар Трансільванії». Звер нен-
ня до адресата (салюція) була обов’язковою у вступній частині. Верхов-
ні правителі зверталися до «князів, прелатів, бояр, воїнів, шляхтичів та 
інших мешканців Луцької землі» (1432), «бурмистрів, райців і всього 
нашого луцького поспольства» (1497), «бурмистра з радою і всіх міщан 
поспольства нашого міста Луцька» (1576).

У преамбулі (арензі) викладалися вищі мотиви і мету складан-
ня до кумента: «Нас просили, щоб ми на особливому нашому листі 
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деякі артикули, щодо тих прав і вольностей цього міста Луцька, з тих 
виписаних привілеїв, пояснили, а щодо інших речей, нижче описаних, 
володіння і вживання їх стародавнього, яки ми і на цей час користуються, 
згідно права посполитого підтвердили» (1576). 

Загалом вступна частина привілеїв акцентувала увагу, з одного боку, 
на традиції, а з іншого, на непохитності ухваленого рішення, що також 
по силювало авторитетність документа.

За вступною частиною йшла основна, в якій називалися учасники 
події і розкривалася сутність справи. Ця частина привілеїв – найбіль ша 
за обсягом, і вона, як правило, була досить детальною. Так, у грамоті 
1432 р. князям, прелатам, боярам, воїнам, шляхтичам і іншим жителям 
луцької землі, які належали святій римській церкві та церкві східній або 
грецького обряду Владислав (Ягайло) «дарував і щед ро обдаровував» 
усі права і вольності, що «мають і якими користуються прелати, барони 
і шляхта Польського королівства». Привілей вказував на етнічний склад 
цього населення: поляки, тевтони і русини. Усім їм надавалося «тевтонське 
право», а іудеям та вірменам таке право, яким користувалися іудеї і вірмени 
у коронних містах Кракова і Львова. Зокрема, у Львові національні 
общини мали відповідну автономію і бу ли об’єктами правових відносин, 
користувалися королівськими привілеями. Національні общини Львова 
ще у ХІV ст. отримали можливість вибору: повністю підпорядковуватися 
судовій юрисдикції міського війта або вирішувати будь-які питання та 
справи в суді «відповідно до права своєї нації», але при головуванні 
міського війта7. У грамоті 1432 р. зазначалося, що даровані нею права, 
вольності і милості «даруємо і щедро обдаровуємо». У зв’язку з цим на-
го лошувалося на необхіднос ті збереження старовини. Жителі луцької 
зем лі, що отримали права і вольності, мали зберігати і стародавні по-
винності, що оплачувалися «за звичаєм». Отже, впровадження нових 
прав і вольностей передбачало й збереження старовини.

Грамота Олександра 1497 р. надавала місту магдебурзьке право з ме-
тою покращення його стану: «Бажаючи покращити стан нашого міста 
Луцька, щоб його мешканці, відповідно до свого становища, могли 
робити більше для його устрою». Характерною особливістю усіх цих 
ві домих грамот була обов’язкова вказівка на відміну, ліквідацію або за-
міну рані ше діючих правових норм на магдебурзькі. Не був винятком 
і привілей 1497 р. місту Луцьку. В ньому говорилося:«замість руського 
або волинського, або якогось іншого права, яке вони мали раніше, надає-
мо їм на вічні часи право тевтонське, яке називається магдебурзьким». 
Слід звернути увагу на цю формулу, оскільки в ній містився припис 
здійснити відповідну заміну, але не передбачалося повної (тотальної) 
ліквідації попередніх норм права. Привілей чітко говорив лише про 
ліквідацію цих норм у частині невідповідності їх магдебурзькому пра ву: 
«усуваючи усі права, правила і звичаї, які це магдебурзьке право най час-
тіше порушують».

Привілей відповідав на питання про переваги цього права для міс-
та. З тексту документа випливає, що магдебурзьке право було до сить 
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поширеним і звичним для міста та його населення. Документ, по су-
ті, розкривав механізм дії магдебурзького права у Луцьку. Так, у ньо му 
регламентувалися повноваження війта, визначалися його доходи. Тут 
йому надалися дві корчми, що звільнялися від королів ських по дат ків. 
Крім того, війт отримував прибуток (чверть денарія) з усіх по датків, 
подарунків, судових платежів, грошових покарань або ви пад ко вих 
прибутків, що існували у місті. У привілеї підкреслювалося, що ці пра-
вила функціонували у Луцьку на взірець діючих правових норм ін ших 
міст ВКЛ, запроваджених попередниками короля і великого кня зя Олек-
сандра. Зразком щодо цього називалося місто Вільно. Війт от римав пов-
ну свободу дій у вирішенні кримінальних справ, таких, що сто сувалися 
без пеки для життя міщан. У грамоті підкреслювалося, що вище викладе ні 
нор ми відповідають магдебурзькому праву, і вимагалося до тримуватися їх 
«в усіх артикулах і клаузулах». Звучала настанова жителям Луцька і йо го 
околиць керуватися магдебурзьким правом, «без жодного винятку, в усьо-
му, що постановляє право, підкорялися війту і райцям» і нинішнім, і при-
й дешнім. Ця частина привілею особливо важлива з точки зору з’ясуван-
ня складних питань юрисдикції цього пра ва. Необхідно під крес лити, що 
сфера поширення норм магдебурзького пра ва у місті Луцьку сто сувала ся 
не лише міщан, але й мешканців пе ред мість.

Привілей короля Стефана Баторія 1576 р. підтверджував луцьким мі-
щанам права і вольності, викладені у попередніх привілеях на магдебурзь-
ке право. Цим правом міщани мали користуватися і управлятися, 
від ступати ж від «їм належного магдебурзького до жодного права в не-
звичайних речах позиватися не повинні». Для Луцька прикладом ви-
користання магдебурзького права привілей називав головні коронні 
міста і ВКЛ Вільно і Київ. При цьому у ньому вкотре наголошувалося 
на необхідності збереження старовини. У документі йшлося про си-
ту ацію, що гіпотетично могла скластися у місті, коли комусь буде зав-
дана образа або виникне інша необхідність, «тоді перед міським уря-
дом поряд із звичайним правом вживати і магдебурзьке, згідно його 
при вілеїв і вольностей». Документ чітко визначав права луцьких міщан 
під юрис дикцією магдебурзького права, які, «керуючись міськими 
воль ностями», не мали права «від міських правил, відповідного права 
відступати, ні до кого не посилатися». Дозволялася, як виняток, «коли 
існуватиме пе реконання у заподіяних кривдах від влади», згідно все 
того ж «звичаю посполитого», апелювати до верховного правителя («до 
нас, до нашого двору»). 

Після викладу обставин справи в документах звучало розпоряджен-
ня по суті (диспозиція). Привілеєм 1432 р. король Польщі гарантував 
збе реження Луцької землі та її жителів у складі корони, недопущення 
в ній жодного іноземного панування. Запевнялося у подальшому са мос-
тійному існуванні тут церкви грецького обряду. Заборонялося змінювати 
ві росповідання будь-якої людини, незалежно від її статі і статусу, на 
ко ристь римської церкви. Порушувалося питання організації системи 
опо дат кування в краї. Зокрема, наголошувалося, що правитель прагне 
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звіль нити селян (кметів) від податків, «які старости до часу звикли зби-
рати для нас і наших нащадків». Лунало запевнення щодо збереження 
ста родавнього звичаю: «У майбутньому необхідне за старим звичаєм бу-
дуть зобов’язані давати». 

Розпорядження великого князя литовського Олександра, викладене 
у привілеї 1497 р., було просторішим і змістовнішим. Правитель до-
з волив проводити у Луцьку тричі на рік ярмарки тривалістю протягом 
тижня. Їх наказувалось ор га ні зовувати «згідно звичаю»: перший – перед 
неділею, найближчою до свята Вознесіння Господнього; другий – перед 
святом святого Михайла; третій – перед святом святої Агнеси. На цих 
ярмарках «ніхто з купців без згоди райців не має права продавати або 
купувати у цьо му місті». Винятком були купці з Вільно і Трок, що мали 
таке пільгове право у ВКЛ «з особливого дозволу наших попередників». 
Це була характерна для магдебурзького права заборона роздрібної тор гів-
лі для іноземців – на користь власного купецтва. У такий спосіб вер хов на 
влада підтримувала своїх місцевих купців. Встановлювалася одно разова 
ве личина купівлі воску (не менше 4 каменів воску) для іно зем ців.

Луцьку дозволялося мати свою вагу (важницю), воскобійню. На ви-
ро бах із воску виробники повинні були ставити свій знак. Усім шинкарям, 
«ра зом і кожному окремо», наказувалося користуватися єдиною і вір ною 
мірою. Такі міри повинен був мати луцький війт. Одна міра була виз на-
чена для овочів (ємністю в 1 чверть), інша – для меду. Цими мірами були 
зо бов’язані користуватися усі, хто працював і торгував у місті, а також 
війт. Усі торгові операції мали здійснюватися у місті на зразок міста Віль-
но: «за звичаєм нашого міста Вільна».

Таким чином, привілей 1497 р. визначав права і обов’язки конк рет-
них посадових осіб у системі місцевого управління. Починаючи з ХV ст., 
суттєву і важливу частину муніципального управління складала вла да 
війта. Поспольство міста Луцька підпорядковувалося йому в усіх прак-
тичних справах. Разом із тим, поточні справи та управління містом 
здійс нювала рада. Першочергово вона складалася з бурмистрів і колегії 
райців, які обиралися війтом із представлених йому кандидатів. Привілей 
ви зна чав порядок обрання до цього органу (ради). Згідно з вказаним до-
кументом луцький війт отримав право обран ня половини райців, а дру-
гу половину мало обирати поспольство міс та. Райцям наказувалося 
вирішувати усі питання разом із війтом, їм дозволялося апелювати лише 
до нього. Від війта не мала виходити біль ше жодна апеляція. Дозволяв ся 
лише розгляд апеляції у присутності короля. 

Луцькому війтові належала і судова влада. Нагадаємо, якщо поточні 
спра ви і управління містом здійснювала рада, то судова влада належала 
ла ві. Привілей не лише визначав порядок обрання міських чиновників 
у раду, але і в лаву. Жителі міста звільнялися від залежності і юрисдикції 
гродських судів* та їхніх урядників. У документі зазначалося, що вони 

* Гродський суд – повітовий суд для шляхти, міщан і селян у ВКЛ у ХVІ–
ХVІІІ ст. Розглядав найскладніші кримінальні і цивільні справи. Суд засвідчував 
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не по винні запрошуватися до гродського суду «як у серйозних, так і в не-
знач них справах», також не мали відбувати будь-які покарання. Луць кі 
міща ни були зобов’язаними підпорядковуватися війту та нормам магде-
бурзь кого права.

У привілеї 1497 р. особлива увага приділялася проблемі благоуст-
рою міста. Райцям і старостам (малися на увазі купецькі старости) 
дозволялося розселяти людей на вільні та незаселені території Луцька та 
його околиць. У випадку необхідності передбачалося заселяти і «незайняті 
єврейські місцевості» навколо міста. Такі дії здійснювалися відповідно 
до «волі і дозволу» старост, райців і бурмистрів. Вказувалася ме та цієї 
політики – «збільшення кількості мешканців» міста. На почесному місці 
у Луцьку дозволялося збудувати ратушу. Про належний рівень розвитку 
ремісничого виробництва свідчить рішення про надання відповідної те-
риторії для ремісників. Поблизу ратуші (під нею) мали розташуватися: 
шевці, пекарі, м’ясники, черевичники. Для користі міста та його жителів 
дозволялося збудувати публічну лазню, як зазначалося в документі, «у 
зручному місці без жодних перешкод». 

Луцьк, що розвивався на засадах магдебурзького права, у багатьох 
випадках віддавав належне старовині. Слідування старовинним звичаям 
тісно поєднувалося з принципами цього права: луцьким міщанам до зво-
ля лося без перешкод випасати худобу і свиней на пасовищах навколо 
міс та «за давнім звичаєм». 

Луцькі міщани не лише отримали відповідні «права і вольності»; ра-
зом з ними розширювалися і їхні зобов’язання перед верховною владою. 
Документ закликав жителів захищати місто у період особливої небезпеки: 
«У часи загрози від ворогів, хоча мешканці зобов’язані захищати стіни 
міс та, однак, якщо ворог буде мати перевагу, усі мусять зібратися до на-
шого військового табору, і там разом з мешканцями тієї землі стійко бо-
ротися, щоб вигнати ворога». Відповідно до положень привілею 1497 р. 
луцькі міщани повинні були виконувати військову повинність.

Диспозиція привілею польського короля Стефана Баторія 1576 р. 
була спрямована на підтвердження міщанам Луцька прав і вольностей 
магдебурзького права. На той час у місті існувала розвинена система 
повинностей. У документі підкреслювалося, що луцькі міщани, «згідно 
своїх давніх вольностей», купують сіль оптом у продавців, що приїжджа-
ли до міста. Ці торговці (прасоли) мали право торгувати сіллю у місті, 
але з цього вони платили «соляне» до скарбу і ніяких інших повинностей 
не виконували. За давнім звичаєм і прикладом інших королівських міст 
у місті Луцьку мали і в майбутньому торгувати сіллю, не запроваджува ти 
жод них інших повинностей. Від цієї діяльності необхідно було сплачува-
ти до скарбу лише соляне.

Наступну повинність, мито або так зване «побаришне», луцькі мі-
ща ни також сплачували за давнім звичаєм. Привілей пояснював, що суть 

різні справи, копії документів, вів актові книги, виконував вироки і рішення інших 
судів. Разміщувався, як правило, у замку (гроді), звідси походила його назва.
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цьо го давнього міського податку полягала у тому, що, коли хтось у про-
дав ців солі її купував, тоді від кожної купленої повозки чи воза оп лачував 
пів гроша литовського, а той, хто продавав, також півгроша платив на ра-
ту шу. Такий порядок збирання «побаришного» у місті залишався і в май-
бутньому.

Утримування міщанами суконних підстригалень або суконниць та 
солодовень у місті також залишалося на попередніх умовах (за звичаєм). 
Торгівля солодом організовувалася за правом, яким і раніше керували ся 
мі щани. Тепер вони не мали дозволяти торгівлю солодом стороннім, за 
ви нятком шляхти. Луцьким міщанам дозволялося виробляти солод для 
влас ної потреби із свого збіжжя. Їм дозволялося також утримувати м’ясні 
лав ки (ятки), збудовані своїм коштом на міській території за погод жен-
ням із міською владою. Ці ятки повинні були використовуватися у міс-
ті «згідно давнього застосування свого». У цій частині грамоти за лако-
ніч ними рядками постає атмосфера міського життя, деякі риси по буту 
міщан.

Міщани Луцька, підкреслювалося у привілеї, здавна керувалися 
віль кюрами*. Стефан Баторій, бажаючи їм виявити свою прихильність 
(лас ку) і прирівняти до інших головних коронних міст, підтвердив цю 
піль гу і дозволив надалі встановлювати вількюри. Привілей регулював 
пов новаження урядовців, чітко розмежовував права і обов’язки міських 
ор га нів влади, організованих за магдебурзьким правом, та замкових. Згід-
но з цим документом, і наявний, і майбутній луцький замковий уряди, 
війт і його урядники не мали права порушувати діючі у місті порядки 
і пе ре шкод жати здійсненню прийнятих рішень.

Викладені в документі права, свободи і вольності поспольству міс та 
Луцька, надані попередниками і підтверджені Стефаном Баторієм, по-
винні були зберігатися в цілості і непорушності.

Після основної частини в грамотах вказувалося, коли кожна з них 
була складена, хто був свідком її складання, хто її підписав. Укладач 
грамоти Владислава (Ягайло) 1432 р. намагався якомога детальніше по-
ві домити про свідків: «Владислав з Оппорова, доктор юриспруденції, де-
кан краківський, прототроній апостольського престолу, віцеканцлер на-
шого Польського королівства, Лаврентій Заремба, серадзький.., Йоан із 
Олесниці, маршалок нашого Польського королівства.., Йоан із Справи, 
суддя сандомирський, Жегота з Майконичів, серадзький хо рунжий». 
Свідками підписання грамоти 1497 р. були «ясновельможні, шля хетні 
і вельможні» представники: «Николай Радзивилович, воєвода ві лен ський 
і канцлер ВКЛ, Іоанн із Забрежина, каштелян троцький, Гри горій Ос ті-
кович, коронний надворний маршалок, Николай Тулинич, мар шалок». 
Свідки при підписанні грамоти місту Луцьку 1576 р. не на зи ва ли.

За іменами свідків у грамотах викладалися відомості про укладачів 
документів, час виконання, виконавців. Вони містили власноручні під-

* Вількюри – постанови міського органу (ради) від імені міщан, що мали таку 
ж обо в’язкову силу, як і державні закони.



Історія України

13

писи правителів і були скріплені їхніми печатками. Як зазначалося 
в од ній із них, це було зроблено «для доказу надзвичайної важливості 
ви кладеного», малося на увазі, викладеного у привілеї. Особливістю гра-
моти місту Луцьку 1432 р. було те, що до неї підвішувалися печатки усіх 
при сутніх свідків, відзначимо, що про підписи їх не згадано. Виконавець 
(писар) її не вказувався. Грамоту 1497 р. записано коронним секретарем 
Ераз мом, який був присутнім на комісіях, а грамоту 1576 р. – писарем 
Лав рином Пєсожинським.

Після імен видавців і свідків грамоти повідомлялося про місце і час 
складання їх. Привілей 1432 р. видано і записано у Львові «в четвер, 
найближчий до дня всіх святих, року Господнього 1432» (30 жовтня 1432). 
Грамота 1497 р. видана «у польовому таборі біля Зяславу, у п’ятницю 
після свята святого Якова, року 1497 від народження Господа» (31 липня 
1497). Грамоту Стефана Баторія 1576 р. записано «в Торуні, на вальному 
коронному сеймі, двадцять шостого дня місяця жовтня 1576 р., першого 
року нашого королівського правління» (26 жовтня 1576).

Дипломатичний склад документів свідчить, що протокол привілеїв 
1432 р., 1497 р., 1576 р. був стандартним і мало змінювався. З одного 
боку, на основі поступального економічного розвитку Луцька, вдос-
коналення виробництва, розгортання у ньому торгівлі, відповідно до 
удосконалення митних надходжень, виникала потреба приведення у 
відповідність цих процесів із діючими нормами магдебурзького права. 
З іншого, надаючи привілеї місту, верховні правителі мали й власні 
політичні цілі. Тому кожна наступна грамота лише деталізувала пра-
вові норми, за по чат ко вані попередньою грамотою. Крім того, при вілеї 
на магдебурзь ке право Луцьку ХV–ХVІ ст. красномовно свідчать про 
ста більність міської політики в Польському королівстві і ВКЛ. Вони 
є збіркою нор мативних документів, які містять цінну інформацію 
про розвиток міста, допомагають реконструювати основ ні риси на-
явної тоді в країні моделі політико-правового устрою міських цент-
рів, виявити особливості госпо дар ського устрою, соціальної струк-
тури, повсякденного життя. Ці гра моти оформили місто Луцьк як 
самостійну адміністративну одини цю ВКЛ зі своїми відповідни ми ат-
рибутами – територією, інститутами вла ди та управління, судом, сис-
темою доходів і оподаткування, населенням. Документи визначи ли 
засади функціонування магдебурзького права, зокрема, структуру ор-
ганів влади у місті, основні права і обов’язки по са довців, систему ви-
борів, призначень і їх звітування, діяльність судів та їх компетенцію. 
Місто і замок перетворилися на два юридично самостійні суб’єкти. 
На його території ліквідовувалося функціонування місцевого права, 
на томість впроваджувалися норми магдебурзького права. При цьо-
му залишалися правочинними місцеві звичаї, норми права, що не су-
пе речили магдебурзькому. Таким чином, верховна влада своїми діями 
під тримувала розвиток міст, особливо тих, які розташовувалися на кор-
до нах держави. В цьому плані Волинь була стратегічно важливим ре-
гіо ном як для Корони, так і для Великого князівства Литовського.
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Переклад грамот, що публікуються, здійснено за виданням: Архив 
Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссиею для разбора 
древ них актов, учрежденной при киевском, подольском и волынском ге-
не рал-губернаторе. Ч. 5, т. 1: Акты о городах (1432–1798). – К.: Уни вер-
си тет. тип., 1869. – С. 1–2, С. 12–17; 25–27.

Автор висловлює вдячність В. Н. Мироновій, доценту кафедри за-
галь ного мовознавства і класичної філології Київського національного 
уні верситету імені Т. Г. Шевченка, і О. М. Кориневській, аспірантці цієї 
кафедри, за допомогу, надану у перекладі грамот 1432 р., 1497 р. з ла-
тинської мови. Особливу подяку висловлюємо професору А. Л. Хо рош-
кевич за консультації, підтримку і надану допомогу під час підготовки 
цієї публікації.
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№ 1
ВЛАДиСЛАВ, КОРОЛь ПОЛьщІ – ВІРНОПІДДАНиМ  

ВОЛиНСьКОЇ ЗЕМЛІ
1432 р., Львів

в ім’я Господнє амінь. на вічну пам’ять про подію.
Оскільки серед набутків людської природи немає нічого ціннішого за 

пам’ять, потрібно, щоб людські справи за допомогою записів та свідчень 
були збережені від забуття, яке приходить з плином часу.

Тому Ми, Владислав, з ласки Божої король Польщі, а також правитель 
краківський, сандомирський, серадзький, ленчицький, куявський та ли-
тов ський, найвищий князь Померанії і Русі, володар і спадкоємець та 
ін. повідомляємо цим документом усіх, кого це стосується, теперішнім 
і майбутнім поколінням, які будуть знати його зміст. Таким чином, па-
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м’я таючи гідні вдячності заслуги, і особливо добровільну допомогу нам 
і ко роні нашого Польського Королівства, надану князями, прелатами, 
боярами, воїнами, шляхтичами та іншими мешканцями Луцької землі, 
які віддали себе нашій високості і були ласкаво прийняті; з огляду на 
їхні заслуги та заслуги інших, прелатам, боярам, воїнам і шляхтичам 
цієї Луцької землі, як належним святої римської церкви, так і східної, 
або церкви грецького обряду, даруємо і щедро обдаровуємо, усі права, 
вольності і милості, такі, які мають і якими користуються прелати, барони 
і шляхта нашого Польського королівства, вищеназваним громадянам, 
а саме: полякам, тевтонам і русинам – тевтонське право; іудеям і вірме-
нам таке, яке мають іудеї та вірмени, що живуть у наших містах Кракові 
чи Львові, даємо, даруємо і щедро обдаровуємо, за винятком податків, 
оплачуваних за звичаєм, які зберігаємо для нас і наших нащадків. 

Крім того обіцяємо, що цю Луцьку землю і її мешканців не від лу-
чимо від нашої Польської Корони і не віддамо та не дозволимо жодного 
чужоземного панування на ній; також руські церкви, або церкви грець-
кого обряду, і самі не будемо спустошувати і перетворювати на церкви 
римського обряду і не дозволимо робити цього іншим; а також жодну 
особу грецького обряду, незалежно від статі та статусу, силою не будемо 
і не дозволимо нікому навертати до римської церкви. Крім того, бажаючи 
звільнити від податків кметів серед мешканців Луцької землі, відтепер 
звільняємо їх від податків та повинностей, які старости до часу звикли 
зби рати для нас і наших нащадків. У майбутньому необхідне за старим 
зви чаєм будуть зобов’язані давати. 

На засвідчення цього підвішені наша [печатка], а також – най яс ні-
шого правителя Семовіта, князя Мазовії, найдостойніших отців у Хрис-
ті, правителів: Йоана, архієпископа Львівського, Йоана, єписко па Холм-
ського, ясновельможних: Йоана із Лихина, воєводи Берестейського, 
Вла дислава із Оппорова, доктора юриспруденції, декана краківського, 
про тотронія апостольського престолу, віцеканцлера нашого Польсько-
го ко ролівства, Лаврентія Заремби, серадзького, Альберта Мольського, 
лен чицького, Дубка з Олесниці, войницького, Домарата з Кобилян, Бель-
ського каштелянів; Йоана з Олесниці, маршалка нашого Польського ко-
ролів ства, Станіслава з Добжеліна, ленчицького, Андрія з Лубена, доб-
рин ського, підкоморіїв; Йоана зі Справи, судді сандомирського, Жеготи 
з Май коничів, серадзького хорунжого, Йоана Ташки з Конецполя, Ста ні-
сла ва Ебермута, підчашого каліського, Мсцивоя з Скжина, Петра з Хел-
ма, Миколи з Вішниці і Петра Потоцького.

Дане і записане у Львові, у четвер, найближчий до дня усіх святих, 
ро ку Господнього 1432.

(Місце печаток)

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссиею для разбора 
древ них актов, учрежденной при киевском, подольском и волынском генерал-гу бер-
на торе. Ч. 5, т. 1: Акты о городах (1432–1798) / пер. з лат. мови В. Н. Миронової, 
О. М. Ко риневської. – К.: Университет. тип., 1869. – С. 1–2.
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№ 2
СТЕФАН, КОРОЛь ПОЛьщІ – ВІРНОПІДДАНиМ 

ВОЛиНСьКОЇ ЗЕМЛІ
22 жовтня, 1576 р.

стефан, з Божої ласки король Польщі, великий князь литовський, 
ру ський, пруський, мазовський, жемайтський, ливонський,  
київ ський, во линський, підляський та ін., а також володар 

Тран сильванії
Цим нашим документом повідомляємо усім і кожному, кого це сто су-

ється: Показаний і відтворений перед нами пергаменний документ, у яко-
му публічно підтверджується думка від імені бурмистра, райців і всьо го 
нашого луцького міського поспольства, під титулом, печаткою і влас но-
руч ним підписом найсвітлішого Сигізмунда Августа, короля Польщі, на-
шого попередника, [є] недоторканим та оригінальним, без жодної підоз-
ри. Нас попросили через деяких наших радників, щоб ми були ласкаві 
ухвалити, затвердити та підтвердити його нашою королівською владою. 

Зміст цього листа такий: 
сигізмунд Август, з ласки Божої король Польщі, великий князь 

ли тов ський, руський, пруський, мазовський, жемайтський 
і ливонський та ін.

Повідомляємо цим листом усім і кожному, кого це стосується, і за-
раз, і в майбутньому: що представлені нам від імені бурмистра, рай ців 
і всього нашого поспольства міста Луцька, яке розташоване на Во лин-
ській землі, два пергаменні документи найсвітлішого колись князя, во-
ло даря Олександра, короля Польщі, великого князя литовського та ін., 
на шого дядька, зміст яких викладено нижче, обидва листи написані ла-
тиною, але один з них датований ще тим часом, коли він очолював тіль ки 
Велике князівство Литовське, а другий – часом, коли він отримав і ко-
ролівську владу, і обидва скріплені підвішеною печаткою Великого кня-
зів ства Литовського; прохання цих громадян до нас, оскільки Волинська 
земля, повернена нами до Польського королівства, і як член, від свого 
справжнього і природного тіла відтятий, так і вона, щоб знову була при єд-
на на і включена до складу Королівства; ці обидва документи ми ласкаво 
по становляємо переписати і, скріпивши нашою королівською печаткою, 
нашою королівською владою ухвалити, затвердити та підтвердити.

Зміст цих документів дослівно такий:
в ім’я Господнє амінь. на вічну пам’ять про подію. 

Ми, Олександр, з ласки Божої великий князь литовський, руський, 
жемайтський та ін. господар і спадкоємець. Цим повідомляємо усім, 
кого це стосується, і теперішнім, і майбутнім поколінням, які про це до-
відаються.

Бажаючи покращити стан нашого міста Луцька, щоб його мешканці, 
відповідно до свого становища, могли робити більше для його устрою, 
замість руського або волинського, або якогось іншого права, яке вони 
мали раніше, надаємо на вічні часи право тевтонське, яке називається 
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магдебурзьким, усуваючи усі права, правила і звичаї, які це магдебурзьке 
право найчастіше порушують, згідно з цим магдебурзьким правом 
у місті відновлюємо посаду війта і даруємо її тим, хто є зараз, виділяючи 
заради цього дві корчми, вільні від усяких наших податків, з чвертю де-
на рія з усіх податків, подарунків, судових виплат, грошових покарань 
і будь-яких випадкових прибутків, як засновано і встановлено нашими 
по передниками у Вільні, а також іншими містами, які користуються 
цим правом. Йому (війту) у кримінальних справах та справах, які сто-
су ються небезпеки для життя, даємо і дозволяємо повну свободу дій, 
як вста новлено за магдебурзьким правом і вимагається в усіх артикулах 
і клау зу лах. Хочемо, отже, щоб усі мешканці міста разом і кожен окремо, 
а та кож ті, які живуть навколо нього, за посередництвом цього права, 
без жод ного винятку, в усьому, що постановляє право, підкорялися війту 
і рай цям, які будуть у свій час.

Дозволяємо також цьому місту тричі на рік влаштовувати ярмарки 
для власної користі, які мають проводитися за звичаєм: перший – перед 
неділею, найближчою до свята Вознесіння Господнього; другий – перед 
святом святого Михаїла; третій – перед святом святої Агнеси, кожен 
з яких має тривати протягом тижня.

Крім цих ярмарків ніхто з купців без згоди райців не має права 
продавати або купувати в цьому місті, за винятком мешканців Віль на 
і Троцька, які мають це право з особливого дозволу наших попе ред-
ників.

Даємо також і дозволяємо мати вагарню, іншими словами (по-поль-
ськи) ważnice, і там само спорудити воскобійню і на виробах з воску 
ставити свій знак, з цього не потрібно нічого оплачувати війту. 

Хочемо також, щоб ніхто з приїжджих або чужоземних купців або 
тор говців не купував за один раз менше 4 каменів воску.

Війт буде мати одну міру для овочів місткістю в одну чверть і ін шу 
міру для меду, які усі, хто там продає і купує, будуть зобов’язані ви ко-
рис товувати, і для себе він цією ж мірою буде вимірювати, за звичаєм 
на шого міста Вільна.

Призначаємо також, щоб серед усіх шинкарів разом і кожного окремо, 
була одна певна і правильна міра; щоб, якщо хтось з цих шинкарів буде 
спійманий на тому, що використовує меншу міру, був покараний війтом 
відповідно до того, наскільки він відступив від прийнятої міри.

Війт буде обирати також половину райців щороку, іншу половину 
бу де обирати міське поспольство.

Будь-яке звернення (апеляцію) райці передають війту, від війта ж не-
хай не буде жодної апеляції, хіба що у нашій присутності. Крім того 
даємо також райцям і старостам* цього міста усі незайняті і незаселені 
міс ця у місті і біля нього для поселення там людей і збільшення кількості 
меш канців, у незайнятих же єврейських місцевостях навколо міста, якщо 
бу де потреба, у кращих місцях дозволяємо селитися мешканцям міста, за 
во лею і дозволом старост, райців і бурмистрів. Збудують також ратушу 
у по чесному місці, під якою будуть мати приміщення шевці, а також пе-
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карі, м’ясники, черевичники. Зможуть також заради користі для міста 
і пос польства зробити публічну лазню у зручному місці без жодних пере-
шкод. Дозволяємо також цьому місту без жодних перешкод випасати ху-
добу і свиней на луках навколо міста, за давнім звичаєм.

Крім того цим документом назавжди звільняємо мешканців цього 
міста від гродських судів та їх влади, а також від урядників; так, щоб перед 
ними не відповідали викликані до суду як у серйозних, так і в незначних 
справах, і не повинні були відбувати якісь покарання, а зобов’язані були 
підкорятися лише своєму війту, згідно з формою права. 

Якщо війт і райці міста будуть здаватися комусь недостатньо спра-
вед ливими, будуть змушені відповідати перед нами, викликані нашим 
лис том. У часи загрози від ворогів, хоча мешканці зобов’язані захищати 
стіни міста, однак, якщо ворог буде мати перевагу, усі мусять зібратися 
до нашого військового табору, і там разом з мешканцями тієї землі стійко 
боротися, щоб вигнати ворога. 

Для доказу надзвичайної важливості цього всього підвішуємо нашу 
печатку до цього документа. 

Дане у польовому таборі біля Зяславу, у п’ятницю після свята свя-
того Якова, року 1497 від народження Господа, у присутності ясно вель-
можних, шляхетних та вельможних: Миколи Радзивиловича, воє води 
віленського і канцлера Великого князівства Литовського; Йоана з За б-
ре жина, каштеляна троцького; Григорія Остиковича, нашого над вор ного 
маршалка та Миколи Тулінича, маршалка.

Написано рукою ясновельможного Еразма,  
нашого секретаря, який був присутній на комісіях. 
Зміст подальшого [документа] є такий:

в ім’я Господнє амінь. на вічну пам’ять про подію.
Влада світських правителів завжди повинна називатися най щас ли-

вішою, щоб те, що вони оголосили своїми святими словами, на ступ ни-
ки так само вирішили залишити заради права і справедливості, і щоб 
збе регти радість своїх вірних, це своїми документами навічно під твер-
ди ли і передали наступним поколінням. Тому ми, Александр, з Божої 
ми лості король Польщі, великий князь литовський, руський, пруський, 
же майтський та ін., господар і спадкоємець. 

Повідомляємо цим документом усіх, кого це стосується, і теперішнє, 
і майбутнє покоління: Оскільки у Великому князівстві Литовському, на 
князівському престолі тоді перебуваючи, ми маємо звичай давати під-
тверд ження привілеїв, даних нашими попередниками, кожному, хто цьо го 
про сить, так і зараз, коли з прихильності і ласки великого Бога, отрима ли 
королівський престол, усім даємо подібні підтвердження заради біль шої 
певності. 

Тепер же щодо передбачуваного: привілеї, письмові забезпечення, 
свободи, дозволи, звільнення від обов’язків, особливі права, поступки 

* Йдеться про купецьких старост
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для війта, бурмистра і райців, всього поспольства і усіх мешканців 
Луць ка й все інше, що затверджено нашими попередниками, королями 
і пра вителями, а також магдебурзьке право, дане мешканцям Луцька 
і під тверджене, хочемо, щоб було дане і підтверджене, справедливе і за-
кон не – визнано справедливим і законним, і зміст цього щоб мав силу, як 
було передано дослівно в цьому нашому документі, і в усьому їх зміст, 
положення, пункти, умови, клаузули і артикули особливою ласкою і ко-
ролівською щедрістю підтвердили, ухвалили і ствердили; цим до ку-
ментом підтверджуємо, відновлюємо, ухвалюємо і стверджуємо, по ста-
новляючи, щоб це мало силу навічно. 

Для засвідчення цього документа підвішуємо нашу печатку. За-
писане і дане у Вільні, в понеділок після Світлої неділі року 1503 від 
на родження Господа, другого року нашого королівського правління 
у присутності: Миколи Радзивиловича, воєводи віленського і канцлера 
Великого князівства Литовського, Йоана із Забрежя, воєводи Троцько го 
і мар шалка Великого князівства Литовського, Михайла, князя Глинсько го, 
державця в Мереці і Учизані, надворного маршалка литовського, Георгія 
Ілінича – в Ліді, Йоана Миколайовича – в Вількжі, Станіслава і Йоана 
Забрезинських, наших державців і маршалків, щиро і вірно шанованих, 
написано рукою шанобливого Еразма Вітелія, урядника віленського, 
першого писаря апостольської столиці, каноніка вратиславської, поз нан-
ської та владиславської церков, нашого секретаря, який був присутній на 
ко місіях. 

Ми ж, Сигізмунд Август, вищеназваний король, ласкаво під тверд-
жуючи це прохання луцьких міщан як справедливе, обидва раніше ви-
кладені документи наказали переписати і скріпити нашою королівською 
пе чаткою, і їх у всіх клаузулах, артикулах і умовах ухвалили, затвердили 
і підтвердили, постановляючи, що вони і все, що в них викладено, 
повинно мати обов’язкову і вічну силу. Дано в Любліні, на королівському 
вальному сеймі, 15 липня, року Господнього 1560, сорокового року 
нашого правління. Король Сигізмунд Август. 

Ми ж, Стефан, вищеназваний король, це прохання … підтверджую-
чи, викладені вище документи в усіх їх клаузулах, артикулах і умовах 
ухвалили, затвердили і ствердили і підтверджуємо цим документом, по-
ста новляючи, щоб їх і все, що в них викладено … повинно мати обо-
в’язкову і вічну силу; і для певності у цій справі і більш ясного свідоцт ва  
їх, підписані нашою рукою і королівською печаткою … на королівсько му 
вальному сеймі, 22 жовтня, року Господнього 1576, правління … 

Король Стефан власноручно
Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссиею для разбора 

древ них актов, учрежденной при киевском, подольском и волынском генерал-гу бер-
на торе. Ч. 5, т. 1: Акты о городах (1432–1798) / пер. з лат. мови В. Н. Миронової, 
О. М. Ко риневської. – К.: Университет. тип., 1869. – С. 12–17. 
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№ 3
СТЕФАН, КОРОЛь ПОЛьщІ – ВІРНОПІДДАНиМ  

ВОЛиНСьКОЇ ЗЕМЛІ
26 жовтня 1576 р., м. Торунь

стефан…
Цим нашим листом повідомляємо усіх і кожного, кого це стосується, 

як теперішнє так і майбутнє покоління. що вказано і надано нам, від 
імені бурмистра з радою і всіх міщан поспольства нашого міста Луцька, 
яке розташоване у Волинській землі, привілеї польських королів, святої 
пам’яті предків наших, на права і вольності цього міста, якими ні 
в чому на той час не ображаючи, вони щедрістю, нашою королівською 
могутністю підтвердили.

Нас просили, щоб ми на особливому нашому листі деякі артикули, 
щодо тих прав і вольностей цього міста Луцька, з тих виписаних 
привілеїв, пояснили, а щодо інших речей, нижче описаних, володіння 
і вживання їх стародавнього, якими і на цей час користуються, згідно 
права посполитого підтвердили. 

Тоді ми, бажаючи їх слушну просьбу виконати, на це ласкаво доз-
воливши, даним листом нашим, так би мовити, нижче у ньому описаному, 
декларуємо наступне: По-перше, міщани нашого міста Луцька [мають] 
керуватися магдебурзьким правом, міськими вольностями, і у всьому 
слідувати і керуватися згідно привілеїв, від предків наших унаслідува них, 
а зараз вже і нами підтверджених, як в інших головних коронних містах 
і Великому князівстві Литовському, у Вільні, Києві, раніше до Литви 
приналежних, де міщани використовують ці права магдебурзькі і ними 
керуються. А пани рада, наші урядники, ні луцькі старости, ані шляхтичі 
і всі інші, згідно листів і комісій наших, ні за зверненнями луцьких міщан, 
не дивлячись на міські вольності, по праву їм належного магдебурзького 
до жодного права в незвичайних речах позиватися не мають права. Про-
те, якщо комусь від будь-якого міщанина у його особистих інтересах бу-
де завдана кривда, чи виникне якась інша потреба, тоді перед міським 
уря дом поряд із звичаєвим правом вживати і магдебурзьке, згідно його 
при вілеїв і вольностей. 

Луцькі ж міщани, підпорядковуючись магдебурзькому праву, ко рис ту-
ючись міськими вольностями, не повинні від міських правил відповідного 
права відступати, ні до кого не позиватися (звертатися). Виключення мо-
же бути лише тоді, коли існуватиме переконання у заподіяних кривдах 
від влади, тоді, згідно звичаю посполитого, можуть апелювати до нас, до 
нашого двору. Якщо з них хтось був такий впертий і без жодної причини 
від закону і суду належного ухилявся і послушним бути не хотів, проти 
такого вони мають діяти згідно свого права.

При цьому луцьким міщанам повідомили, що коли прасоли (продавці 
солі) до Луцька з сіллю приїжджають, тоді вони згідно стародавніх воль-
ностей сіль у них гуртом (оптом) і в роздріб купуватимуть і нею у місті 
Луцьку торгуватимуть і шинкуватимуть. Але, з того вони соляне до скар-
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бу нашого платять, жодним іншим повинностям не підлягають. Ті ж воль-
ності, що були і зараз є у використанні, їх при них залишаємо. щодо май-
бутнього, згідно стародавнього звичаю і прикладу теперішнього ін ших 
наших коронних міст, сіллю мають у місті Луцьку торгувати і шин ку-
вати, не підлягаючи жодній іншій повинності, мають сплачувати лише 
со ля не звичайне до нашого скарбу.

Мито також, так зване «побаришне», стародавній міський податок, 
тоб то, коли хто у прасолів сіль купує, тоді від кожної теліги або возу, хто 
ку пує –півгроша литовського, а той, хто продає – теж півгроша на ратушу 
пла тить, тоді вони, згідно свого стародавнього звичаю, а особливо, якщо 
і у той час використовується, і надалі вживати це мають.

Також постригальні [сукняні] чи суконниці і солодовні у місті 
Луць ку, якщо раніше були і зараз є у користанні луцьких міщан, тоді їх 
при цьому застосуванні і у майбутньому залишаємо і затверджуємо, за 
умови, що і надалі вони будуть належати місту і утримуватимуться згід-
но звичаю. Якщо хтось сторонній у місто солод на продаж привозив, їм 
пе решкоджає, тоді вони, згідно свого права, яким і раніше керувалися, 
та кого допускати не повинні, за винятком шляхетських поселень (осад), 
а та кож тих, хто з власного збіжжя для власної потреби це робить.

Окремі м’ясні ятки (лавки), які міщани за погодженням з поспольст-
вом міс та Луцька на грунті міському своїм коштом збудували, і які, якщо 
ви ко ристовувалися і зараз використовуються, тоді їх залишаємо згід но 
сво го стародавнього застосування, вони, ці ятки місті Луцьку мають слу-
гу ва ти.

Особливо, якщо вищезгадані луцькі міщани здавна мають магде бур-
зьке право і керуються вількюрами, тоді ми, на їх прохання, бажаючи їм 
ще більше нашу королівську ласку виявити, до інших наших головних 
коронних міст прирівняти, наділяємо і дозволяємо їм цим нашим листом 
це право і надалі вживати таким же чином і за прикладом інших коронних 
міст, що таке право вживають и ним керуються. 

А уряд наш луцький замковий, також війт і його урядники і ниніш ні 
і майбутні цим їхнім порядкам не мають перешкоджати і псувати і жод-
ним чином заважати не повинні і надалі. 

Усі ці справи, права, свободи і вольності, від предків наших успад ко-
вані, і нами підтверджені і вище у цьому листі нашому описані, мають бу-
ти збережені в цілості своїй і непорушності, завжди дотримані. А жодної 
кривди і шкоди ніхто не повинен їм чинити і заважати, не повинен нині 
і повсяк час. 

Для засвідчення цього документа, цей лист рукою нашою підписавши, 
під вішуємо нашу печатку. Записане в Торуні, на вальному коронному 
сеймі, двадцять шостого дня місяця жовтня 1576 року, першого року 
нашого королівського правління. 

Король Стефан 
Лаврин Пєсожинський, писар

Архив Юго-Западной России… – С. 25–27.
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УДК [930.253+94](477.87) “1946/2001”
Ковпак Людмила

ПИТАннЯ соцІАЛьноГо ТА еКоЛоГІчноГо розвИТКУ 
зАКАрПАТТЯ в АрХІвнИХ ДоКУМенТАХ 

(1946–2001 рр.)

У публікації подано архівні документи, в яких йдеться про низку важливих 
соціальних проблем Закарпаття (подолання гострих інфекційних та епідемічних 
хвороб серед населення, заходи щодо розвитку державної системи медичного 
обслуговування та становлення соціального й пенсійного забезпечення меш кан-
ців краю, відкриття санаторно-курортних закладів), про стан екології та гостроту 
проблем охорони природи, подолання наслідків повеней у регіоні тощо.

Ключові слова: Закарпатська область (1946–2001), соціальний розвиток, 
проб леми екології та повені, охорона та збереження довкілля.

В публикации приведены архивные документы, посвященные ряду важных 
социальных проблем Закарпатья (преодоление острых инфекционных и эпи-
де мических болезней среди населения, мероприятиятия по развитию го су дар-
ст венной системы медицинского обслуживания и становления социального 
и пенсионного обеспечения жителей края, открытие санаторно-курортных уч-
реж дений), а также состоянию экологии и остроте проблем охраны природы, 
пре одолению последствий наводнений в регионе и т. д. 

Ключевые слова: Закарпатская область (1946–2001), социальное развитие, 
проблемы экологии и наводнения, охрана окружающей среды.

This article analyzed archive documents, dedicated to the number of social prob-
lems of Zakarpats’ka Oblast of Ukraine (the overcoming of epidemic and infectious 
diseases of the population, the development of social insurance and pension’s system, 
the formation of the medical service and resorts). Also there are discussed the envi-
ronmental problems in this region, the importance in realizing of the state anti-floods 
program and so on.

Key words: Zakarpats’ka Oblast (1946–2001), social development, environmen-
tal problems and floods, nature protection nowadays.

Автор цієї публікації проаналізував документи Державного архіву За-
кар патської області та відомих архівів Закарпатської обласної державної 
ад міністрації і облради, в яких порушувалися і вирішувалися питання 
соціального розвит ку Закарпаття у другій половині XX ст. (фактично 
від часу офі цій но го утворення Закарпатської області у складі України, 
22 січня 1946 р., та по 2000 р.), зокрема проблеми охорони здоров’я, со-
ціаль ного та пен сійного забезпечення населення у повоєнний період, 
ста новлення та роз витку санаторно-курортної галузі на території краю, 
ста ну збереження дов кілля та гостроти екологічних питань, подолання 
на слідків повеней тощо.

Важливо підкреслити, що архівні документи правдиво за свід чи-
ли низку історичних подій указаного періоду. Аналізуючи ар хі ви за 
фондоутворювачами, слід зазначити, що це здебільшого звіти об лас-
них управлінь виконкому Закарпатської обласної ради (відділів охо-
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ро ни здоров’я і соціального забезпечення, Карпатського державного 
заповідника, Закарпатського територіального управління курортів, са на-
торіїв та будинків відпочинку). Відомчі архіви органів державної вла-
ди й управління за 1990-ті роки представлені протоколами та сте но-
графічними звітами сесій Закарпатської облради, а також до кументацією 
обласної державної адміністрації (зокрема, листуванням із Ка бінетом 
Мі ністрів, Адміністрацією Президента та Верховною Радою Ук раїни 
у 90-ті роки XX ст.).

У повоєнні роки на Закарпатті (друга половина 40-х рр. XX ст.) 
одним із найтяжчих випробувань стало подолання гострих епідемічних 
та інфекційних захворювань серед жителів краю. Незадовільний рівень 
са нітарно-побутових умов, матеріальні нестатки спричиняли ін фек ційні 
хвороби та високий рівень захворюваності широких верств населення на 
тиф, дифтерит, туберкульоз, віспу, холеру тощо. Тому одним із завдань 
державної ваги було подолання гострих інфекційних хвороб серед 
дорослих і дітей. Уряд УРСР створив Республіканську надзвичайну про-
тиепідемічну комісію, що відряджала своїх уповноважених по об ластях. 
Також діяли обласні й окружні надзвичайні комісії та про ти епідеміч ні 
загони. Так, у травні 1946 р. на Закарпатті працювало 10 епід загонів1.

щомісяця проводилися кон’юнктурні огляди хворих на інфекційні 
захворювання та подавалися оперативні повідомлення про них по 
Закарпатській області у перші повоєнні роки, зокрема у 1946 р., 1949 р. 
Так, обласний відділ охорони здоров’я Закарпатського облвиконкому 
інформував в оперативному повідомленні за травень 1946 р. про те, 
що всього було зареєстровано 374 випадки висипного тифу по 13 ок-
ругах проти 554 випадків по 18 округах у квітні того ж року, при цьому 
госпіталізовано 373 хворих2. Епідемічна захворюваність у травні 1946 р. 
характеризувалася зниженням рівня висипного тифу, скарлатини, кок-
люшу, незначним збільшенням хворих на черевний тиф, дизентерію, ма-
лярію, дифтерію, наявністю двох випадків туляремії, 11 – кору та одного 
віт ряної віспи. Зниження захворюваності на висипний тиф по округах За-
карпаття зведено у таблиці, показники інших інфекційних захворювань 
на те ри торії області відображено в оперативному повідомленні за травень 
1946 р. (док. № 1).

У містах, містечках і селах краю активно вживалися протиепідемічні 
заходи проти висипного тифу: обов’язкова госпіталізація хворих, про ве-
ден ня дезінфекційної обробки, розгортання пересувних бань та душових, 
1349 мешканцям було зроблено щеплення проти висипного тифу. Про ва-
дилися санітарно-медичні огляди сільських подвір’їв. У травні 1946 р. на 
території області оглянуто 50269 подвір’їв, де проживали 126142 людей.

Слід зазначити, що вживалися також медико-лікувальні й санітарно-
гігієнічні заходи проти інших інфекційних захворювань – черевного тифу, 
віспи, дизентерії, здійснювалася вакцинація населення. У травні 1946 р. 
у Закарпатській області проведено 8572 щеплення проти черевного тифу, 
2247 – проти дизентерії. Із січня по травень 1946 р. щепленнями проти 
черевного тифу було охоплено 11803 дорослих і дітей, 64535 – було 
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вакциновано проти віспи, 24482 особи ревакциновано. У травні 1946 р. 
на території області працювали 888 санітарних інспекторів3.

Подолання інфекційних хвороб та епідемій на Закарпатті уск лад-
нювалося високою ймовірністю паводків. Тому на початку 1946 р. ок-
ружні відділи охорони здоров’я розробляли плани дій і вживали заходів 
що до надання невідкладної медичної допомоги населенню у разі 
повені. Листування керівника відділу охорони здоров’я Ужгородського 
облвиконкому з округами з питання весняного паводку за період 
14 січня – 21 липня 1946 р. містить важливу інформацію (док. № 2). Усі 
округи відповідно до листа завідувача облуправління з охорони здоров’я 
від 15 лютого 1946 р. «Про прийняття заходів у разі небезпеки паводку» 
подавали звіти про проведену роботу в Ужгород. Тоді було ухвалено 
постанову про забезпечення медичною допомогою населених пунктів, 
що могли потрапити у підтоплення водами річок Уж і Тиса після танення 
снігів і льодоходу. Зокрема, облаштовувалися пересувні медзагони зі 
скла ду дільничних лікувальних установ, які були оснащені ліками та ме-
дичним устаткуванням4.

Проте виконання завдання щодо подолання епідемій не було лег-
ким, адже архівні документи 1948–1949 рр. засвідчують, що випадки 
гострих інфекційних захворювань серед населення краю фіксувалися ще 
й у подальшому. 22 березня 1949 р. ухвалено постанову Надзвичай ної 
про тиепідемічної комісії Закарпатської області «Про ліквідацію па ра зи-
тар них тифів», у якій ще раз наголошувалося на особливо важливому 
дер жавному значенні подолання вогнищ цієї хвороби (док. № 3). Вищі 
ор гани виконавчої влади та партійні органи неодноразово оголошували 
до гани керівникам деяких лікувальних установ, попереджаючи їх про 
персональну відповідальність за стан боротьби з висипним тифом. 
Отже, до середини 50-х років завдання подолання гострих інфекційних 
та епідемічних хвороб у західних областях України стояло надзвичайно 
гостро.

Міністерство охорони здоров’я УРСР 4 січня 1954 р. видало наказ 
«Про посилення заходів по ліквідації висипного тифу у Львівській, Ста-
ніслав ській, Дрогобицькій, Закарпатській областях УРСР», який підписав 
за ступник міністра Н. Баран. У ньому відзначалося, що хоча у 1949 р. було 
порушено питання про повну ліквідацію захворювань висипним тифом 
у Радянському Союзі, проте у деяких областях України за 10 місяців 
1953 р. порівняно з таким же періодом 1952 р. не лише не ліквідовано 
висипний тиф, а спостерігалося зростання кількості хворих (док. № 4). 
Лише у другій половині 50-х років високий рівень захворюваності серед 
жителів краю на гострі інфекційні й епідемічні хвороби набув стійкої 
тенденції до зниження і зрештою був подоланий5.

У широкому комплексі дій уряду УРСР щодо поліпшення медичного 
обслуговування населення також було вжито заходів для поліпшення 
оздоровлення дітей Закарпаття. Зокрема, у травні 1946 р. ухвалено рішен-
ня щодо збільшення державного фінансування літнього оздоровлення 
дітей6. Про спрямування додаткових 165 тис. крб. на оздоровлення дітей 
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повідомлялося у листі від 20 червня 1946 р. заступника міністра фінансів 
УРСР Толкунова до Закарпатської облради та до завідувача відділу охо-
рони здоров’я (док. № 5).

З кінця 1940-х – до початку 1950-х рр. на Закарпатті створювалися 
відділи соціального забезпечення та запроваджувалося радянське 
законодавство у цій сфері. Поряд із створенням цих відділів переглядалися 
пенсійні справи, пов’язані з переходом на нове законодавство. Зокрема 
у квітні 1946 р. було відкрито відділ із державного забезпечення і по-
бутового облаштування сімей військовослужбовців при Воловецько му 
рай виконкомі, який надавав одяг, взуття, оформляв соціальні виплати 
пенсіонерам, багатодітним та одиноким матерям. На 1 січня 1951 р. 
у рай собезі на обліку всіх інвалідів перебувало 223 особи із них було 
24 інваліди Великої Вітчизняної війни; надано допомогу у протезуван ні 
13 інвалідам, а його потребували 24 ветерани7. Інформація про голов ні 
на прями роботи Воловецького райсобезу наявна у річних статистичних 
зві тах за 1946, 1951, 1953, 1959 рр. (док. № 6, 8).

Суттєві й численні недоліки були у соціальному забезпеченні кол-
госп ників на Закарпатті, адже соціальна допомога їм здійснювалася че-
рез колгоспні каси, фінансові можливості яких були мізерними. До того 
ж не в усіх колгоспах такі каси створювалися. У 1953 р. на території 
Во ловецького району діяло 15 колгоспів, з яких лише у 3-х організували 
ка си громадської взаємодопомоги колгоспникам, але їхні фонди були не-
достатніми8.

Наприкінці 1950-х рр. державні та партійні органи колишньо го 
СРСР у системі загальносоюзного розподілу праці визначили Закарпат тя, 
враховуючи його сприятливі природні і кліматичні умови, як регіон для 
розвитку курортної галузі. На його території у той період створювалися 
санаторії, відкривалися нові лікувальні установи, де запроваджувало ся 
досконаліше медичне устаткування, про що інформувалося у річних звітах 
про діяльність Закарпатського територіального управління курортів, 
санаторіїв і будинків відпочинку за 1958–1961 рр. Унаслідок проведе них 
у 1958 р. капітальних робіт значно поліпшилося обслуговування від по-
чи ваю чих в усіх оздоровчих установах області9. Лише в 1958 р. у са  нато-
рії «Кар пати» одержали санаторно-курортне оздоровлення та лі куван ня 
2100 відпочиваючих (док. № 8, 9).

Події початку 1960-х рр. відображено у документах обласних дер-
жавних архівів. На території населених пунктів Закарпаття здійс нювала ся 
ра діо- й електрифікація, забезпечувався розвиток транс пор ту, житлово го 
бу дівництва, що відтворено у документах обкому ком партії. Адже той 
пе ріод позначений надмірною роллю партійних ор ганізацій, частим пе-
рей няттям ними повноважень органів за ко но давчої та виконавчої вла ди 
при розв’язанні господарських пи тань як у центрі, так і на місцях. Зок-
ре ма, у 1961 р. до порядку ден но го обговорюваних на засіданнях За кар-
пат ського бюро обкому ком пар тії ставилися такі важливі питання, що 
свід чили про суттєві не до ліки й проблеми у соціальному розвитку За-
кар паття: «Про стан роботи Ужгородського аеропорту та заходи що до по-
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ліпшення обслуговування пасажирів та про подальший розвиток по віт-
ряного транспорту»; «Про хід радіофікації населених пунктів»; «Про хід 
будівництва ліній електропостачання»; «Про серйозні недоліки у роз по-
ділі житлової площі у містах Ужгороді та Мукачевому»; «Про заходи що-
до поліпшення охорони природи»; «Про стан і заходи поліпшення ме ліо-
ративних робіт у колгоспах та радгоспах Закарпатської області» тощо.10

Довкілля Закарпаття є унікальним за природними умовами. Тому 
дер жава визнала за необхідне створення тут заповідних територій з від-
по відним статусом. Під її захист бралися природні заповідники, те ри-
торія яких вилучалася з господарського користування. Проте вже тоді 
трап лялися порушення статусу державних природно-паркових об’єк тів. 
Ці ка вими є документи Карпатського державного заповідника (м. Ра хів) 
за 1969–1980 рр., котрий створено згідно з постановою Ради Мі ніст рів 
УРСР від 12 листопада 1968 р. Законодавчі нормативи його дія ль ності 
визначалися «Положенням про Карпатський державний за по від ник 
УРСР» від 5 березня 1970 р. (док. № 11).

В архівних документах відобразилася історія створення Карпатського 
при родного заповідника. Виконком Закарпатської облради ще рішенням 
від 16 червня 1958 р. на базі Угольського масиву організував заказник 
об лас ного значення. У 1964 р. Державний комітет Ради Міністрів УРСР 
по охороні природи надав паспорт пам’ятки природи республіканського 
зна чення заповіднику «Уголька», затверджений постановами Ради Мі-
ніст рів УРСР від 8 травня 1964 р. та від 12 листопада 1968 р. Документи 
під тверджують унікальність і красу скарбів природи на Закарпатті. До 
на ших часів тут збереглися цікаві осередки ендемічної та реліктової фло-
ри і фауни, надзвичайно цінні для біологічної науки –  тис ягідний, яло-
вець козачий тощо (док. № 10).

Низку недоліків щодо організації науково-дослідної роботи у Кар-
пат ському природному заповіднику виявлено комплексною ревізією, 
про ве деною на підставі наказу Міністерства лісової промисловості УРСР 
у 1977 р. Зокрема, в «Акті перевірки науково-дослідницької та фі нан сово-
гос подарської діяльності Карпатського державного запо відника за період 
із 1 вересня 1975 р. по 1 листопада 1977 р.» вказувалося на брак наукових 
кадрів, факти самовільного вирубування лісу, ви пас ху до би населенням на 
заповідній території (док. № 12). У «Паспорті Кар пат ського державного 
заповідника за 1980 рік» від зна чалась унікальність цієї пам’ятки природи, 
адже велику кількість її ви дів флори й фауни за несено до Червоної книги. 
Звер талась увага на існування багатьох порушень у справі збереження за-
повідника, зокрема, обмеженість фінансування, порушення заповідного 
ре жиму колгоспами, туристами, незаконне вирубування лісу11. Актив ну 
при родоохоронну діяльність проводили громадські організації, науковці, 
котрі виступали за збереження рідкісних залишків гляціальних дібров, 
рослин в околицях селища Буштина, До лини нарцисів та інших пам’яток 
природи на полонинах Закарпаття.

Суттєвіші проблеми й труднощі у збереженні довкілля виявилися 
у 1990–2000-ті роки під час паводків, адже Закарпаття є одним із районів 
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екологічної небезпеки через високу ймовірність повеней. Ця частина 
Карпат знаходиться у зоні частих дощів. Аналіз проведених фахівцями 
спос тережень за опадами, рівнями води та стоку показав, що найвищі 
павод ки на Закарпатті трапилися у 1926, 1948, 1970, 1992 (два), 1998 та 
2001 рр. Листопадовий паводок 1998 р. за заподіяними збитками, зав-
даними економіці краю (понад 350 млн гривень), перевищив усі по-
передні повені за XX ст., а у 2001 р. паводок був ще сильнішим.

У 1993 р. Закарпатська обласна держадміністрація організувала про-
типаводкові роботи: регулювання русел річок, укріплення берегів р. Тиса 
поблизу населених пунктів, відновлення (ремонт) мостів, відбудова за-
хисних дамб на р. Уж, автошляхів, ліній електропередач та зв’язку, про-
ти паводкових споруд, надання матеріальної допомоги населенню на 
зве дення або ремонт будинків, про що направлялися зві ти у Київ, до 
цент ральних органів законодавчої та виконавчої влади Ук раїни12.

Протягом наступних років органи виконавчої влади Закарпаття вжи-
вали упереджувальні заходи соціального спрямування у комплексі дій 
щодо поліпшення екологічного стану, попередження повеней, на дання со-
ціальної допомоги населенню краю, що відобразилося у лис ту ванні обл-
держадміністрації з Кабінетом Міністрів, Адміністрацією Пре зидента та 
Верховною Радою України (зокрема у 1998 р.). Із метою по ліпшення фі-
нан сування соціальних програм в області 10 листопада 1998 р. прем’єр-
мі ністр України В. П. Пустовойтенко надіслав роз по рядження до голови 
прав ління Національного банку України В. А. Ющен ка про термінове 
роз в’язання питання надання відповідного кредиту для погашення за бор-
го ваності з виплати зарплат, пенсій, стипендій у За кар пат ській області – 
до 12 листопада 1998 р. (док. № 14).

Широкий спектр інших соціальних питань також обговорювався 
на за сіданнях органів державної влади Закарпатської області: про стан 
со ціального забезпечення інвалідів та учасників Великої Вітчизняної 
вій ни, зайнятість і працевлаштування населення, надання матеріальної 
до по моги жителям постраждалих від повені сіл тощо. Так, 7 листопада 
1998 р. в інформаційній довідці Управління соціального захисту населен-
ня вказувалося про завершення розробки й затвердження рішенням обл-
ради від 30 вересня 1998 р. «Цільової програми поліпшення зайнятос ті 
та соціального захисту населення Закарпатської області на 1999–2000 ро-
ки» (док. № 13).У першому півріччі 1998 р. для забезпечення пільгових 
категорій населення безкоштовними медикаментами було виділено 
474,5 тис. грн.13

У листопаді 1998 р. екологічне лихо спіткало Закарпаття – надзвичай-
ної сили повінь, коли вода залила десятки населених пунктів, сотні гек-
тарів сільськогосподарських угідь, дороги, житлові будинки, вщент 
руй нуючи все на своєму шляху. За висновками експертів, цей паводок 
спри чинили природні умови, але вони були обтяжені діяльністю людини. 
До природних причин його відносилася складна метеорологічна ситуація, 
особ ливості гідрогеологічних умов Закарпаття, нестійкість гірських 
ма сивів, висока водність річок перед паводком, а також припинення 
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рос линної вегетації, коли зменшується здатність рослин затримувати 
дощову воду, танення снігу. Антропогенними причинами паводку стало 
тривале втручання людини у природне середовище, недбале в гірських 
умовах ведення водного, лісового та сільського господарства, зокрема 
ви рубування лісів та чагарників, розорювання крутосхилів, відсутність 
водосховищ, кар’єрне видобування гравію та піску, забудова заплав, 
неякісне спорудження захисних споруд, недосконале планування за бу-
дови населених пунктів, недостатня готовність до надзвичайних си ту а-
цій, незадовільне виконання протипаводкової програми на 1994–2000 рр. 
то що. Експерти зазначили, що збіг негативних природних чин ників, який 
при звів до надзвичайної ситуації в листопаді 1998 р., не є мак симальним 
і треба бути готовими до можливих повторень стихії, що по в’язано 
з ано мальною водністю, небезпечними геологічними проце са ми у цьому 
регіоні Карпат14.

25 листопада 1998 р. на сесії Закарпатської обласної Ради об го во-
рю валося питання «Про ліквідацію наслідків паводків в області». Із 
доповіддю виступив перший заступник голови облдержадміністрації 
В. П. Лінтура, який, зокрема зазначив: «У результаті довготривалих зли-
вових дощів, а у високогір’ї – інтенсивного випадання мокрого сні гу з 2 
по 8 листопада 1998 р. у Закарпатській області виникла вкрай за гроз-
лива ситуація. Рівень води р. Тиса поблизу м. Чоп становив на 9 лис то-
пада 13 метрів 28 см над умовним нулем. Тривожна ситуація була у Ра-
хів ському, Тячівському, Хустському, Виноградівському, Мукачівському, 
Уж городському районах, містах обласного підпорядкування – Ужгороді, 
Му качевому, Хусті. Вийшли з ладу 340 км автодоріг, зруйновано та по-
шкод жено 487 великих і малих мостів, 22 із них зруйновано повністю. 
По рушено електропостачання у 156, а телефонний зв’язок у 95 населених 
пунк тах. Зруйновано, підтоплено понад 12 тис. 370 будинків, довелося 
тим часово відселити близько 5161 осіб»15. Надана Закарпатській області 
ма теріально-технічна, медична, гуманітарна допомога, робота багатьох 
спе ціалістів міністерств і відомств, братерська підтримка усіх регіонів 
Ук раїни, 14 держав світу, Національного комітету Червоного Хреста 
да ли змогу взяти ситуацію під контроль, вирішити складні проблеми 
(док. № 15).

3–5 березня у 2001 р. повінь ще більшої руйнівної сили повторилася, 
завдавши великих збитків області. Постраждали 12 районів та місто 
Хуст. Тоді було підтоплено 255 населених пунктів і 33 569 будинків, 
серед яких 1669 було зруйновано, тимчасово відселено майже 12 тис. 
осіб. Із перших годин після початку стихії для ліквідації наслідків пове-
ні та проведення рятувальних і відновлювальних робіт мобілізовано 
2 тис. одиниць техніки і майже 20 тис. спеціалістів Міністерства з над-
зви чай них ситуацій, Міноборони та МВС України. З усіх областей до 
За карпаття вирушили автоколони, споряджені вантажами з десятками 
тонн борошна, круп, цукру, консервів, надійшли й необхідні будівельні 
ма теріали для зміцнення дамб і річкових берегів, відбудовчих робіт. Ве-
личезної подяки заслужили урядові та громадські організації іно зем них 
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країн (Угорщини, Словаччини, Чехії, Ізраїлю, США та ін. ), які надали 
закарпатця гуманітарну допомогу16.

Президент України Л. Д. Кучма, побувавши 6 березня 2001 р. у по-
тер пілих від повені районах, видав Указ «Про оголошення окремих ра-
йонів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації», 
до переліку постраждалих були включені 8 районів (док. № 16). 6 берез-
ня 2001 р. він же підписав доручення щодо ліквідації наслідків паводку 
в Закарпатті, яким ухвалювалося рішення про виділення збільшеного 
державного бюджетного фінансування для подолання наслідків повені 
(док. № 17).

Архівні документи Держархіву Закарпатської області, тексти яких 
по дані ниж че, відтворюють картину історичних подій та соціального 
роз витку За карпаття у досліджуваний період. Слід зазначити, вони пе ре-
да ються мо вою ори гіналу. Описки, граматичні помилки виправлено. Ті 
до кументи, що публікуються у витягах, мають у заголовку слово «З» або 
«Із», а про пу щений текст позначено крапками.

1 Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп. 1-с, спр. 3, арк. 8.
2 Там само, арк. 9–10.
3 Там само, арк. 14.
4 Там само, спр.8, арк. 10.
5 Там само, оп. 10, спр. 2, арк. 1–3.
6 Там само, оп. 1-с, спр. 8, арк. 34.
7 Там само, ф. Р-399, оп 1, спр 18, арк. 1.
8 Там само, спр. 29, арк. 5.
9 Там само, ф. Р-1711, оп. 1, спр. 19, арк. 18–19.
10 Там само, ф. 1, оп. 5, спр. 225, арк. 19–23; спр. 229, арк. 20–24; спр. 232, 

арк. 23–27, 29–30, 33–35; спр. 236, арк. 28–30, 34–37; спр. 229, арк. 25–28; спр. 246, 
арк. 42–43, 15–19.

11 Там само, ф. Р-2463, оп 1, спр. 74, арк. 1–4, 24–29, 56; спр. 80, арк. 1–5.
12 Закарпатська обласна державна адміністрація (м. Ужгород). Поточний ар хів. 

Лис тування з Кабінетом Міністрів, Адміністрацією Президента та Верхов ною Ра-
дою Ук раїни (21–24 грудня 1993 р.), спр. 17.

13 Там само. Управління соціального захисту населення. 29 жовтня 1998 р. – 
29 груд ня 1998 р., арк. 70–71. 

14 Катастрофа може повторитися // Урядовий кур’єр. – 1999. – 20 січня.
15 Закарпатська обласна Рада (м. Ужгород). Архів. Протокол Третьої се сії За-

кар патської обласної Ради третього (двадцять третього) скликання. Третє за сі дання. 
25.11.1998 р., арк. 6–7, 11.

16 Закарпатскую область лихорадит от паводка // Труд. – 2001. – 9 марта.

№ 1
З ОПЕРАТиВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСьКІЙ ОБЛАСТІ 

ПРО БОРОТьБУ З ІНФЕКЦІЙНиМи ЗАХВОРЮВАННЯМи
травень 1946 р. 

... В мае 1946 г. в Закарпатской области зарегистрировано 374 случая 
сыпного тифа по 13 округам против 554 случаев по 18 округам в апреле 
месяце этого года.
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из 374 случаев сыпного тифа госпитализировано 373 случая. Ко-
ли чество штатных коек по Закарпатской области – 388. Дополнительно 
раз вернуто коек за счет эпидфонда 513. В мае 1946 г. работало 10 эпид-
отрядов.

Эпидзаболеваемость в мае 1946 г. по Закарпатской области ха рак-
теризуется снижением сыпного тифа, скарлатины, коклюша, не зна-
чи тельным ростом брюшного тифа, дизентерии, малярии, дифтерии, 
на личие 2-х случаев туляремии, 11 случаев кори и 1 случая ветряной 
оспы.

В мае 1946 г. значительное снижение заболеваемости сыпным ти-
фом на 149 случая 374 против 554 по сравнению с апрелем 1946 г., что 
составляет 21,6%, скарлатины на 21,6% (5 случаев против 8).

Снижение заболеваемости сыпным тифом имеется в следующих 
округах (май 1946 г.)

название округов Апрель 1946 г. Май 1946 г.
Перечинский 32 26

Хустовский 51 21

Тячевский 61 30

Раховский 227 184

Н. Верецкий 52 33

Береговский 9 2

В. Березнянский 87 14
Воловский 63 40

Во все округа завезены дезсредства. В мае 1946 г. в Раховском ок-
ру ге зарегистрировано 184 случая сыпного тифа против 227 в апреле 
1946 г. Снижение заболеваемости идет за счет значительного улучшения 
качества санобработки в очагах активного виявлення больных и улуч-
шения качества госпитализации. Високую заболеваемость дают села: 
Яси ня (74 случая) и Богдан (53 случая). В (этих) селах работают по 
лик видации сьпного тифа 3 врача, 14 средних медработника и са ни-
тарные уполномоченные – 33 чел. В эти села по организации про ти-
воэпидемиологических мероприятий выехал уполномоченный Рес пуб-
ли канской чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии.

В мае 1946 г. проведено в Закарпатской области прививок против 
брюшного тифа – 8572, против дизентерии – 2247. С января по май 1946 г. 
в области охвачено прививками против брюшного тифа 11 803 чел., вак-
ци нировано против оспы 64535 чел., ревакцинировано против оспы 
24 482 чел. Работало санитарных инспекторов 888 чел.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп. 1-с, спр. 3, арк. 1, 8, 9, 11, 
12, 14. Оригінал, машинопис.
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№ 2
ІЗ ЛиСТА ЗАВІДУВАЧА ОКРУЖНОГО ВІДДІЛУ ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я 

М. ІРШАВи ДО ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я 
ЗАКАРПАТСьКОГО ОБЛВиКОНКОМУ ПРО НАДАННЯ  

ДОПОМОГи У ЗВ’ЯЗКУ З ВЕСНЯНиМ ПАВОДКОМ
25 лютого 1946 р.

... Связь с местами затопления будет установлена путем выделения 
каждым селом, лежащим в районе затоплення, лошадей и подвод 
до участковых и окружных больниц. Ввиду крайнего недостатка во 
врачебном персонале и среднего медперсонала, госпитализация будет 
осуществляться в стационарные пункты медпомощи – окружная боль ни-
ца в иршаве, изолятор при амбулатории в Билках. Передвижные пунк ты 
медпомощи: бригада от окружной амбулатории в иршаве и медбрига да 
участковой амбулатории в г. Раковце.

Зав. окружным отделом охраны здоровья г. иршавы.
Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп. 1-с, спр. 8, арк. 10. 

Оригінал, рукопис.

№ 3
ІЗ ПОСТАНОВи НАДЗВиЧАЙНОЇ  

ПРОТиЕПІДЕМІЧНОЇ КОМІСІЇ ЗАКАРПАТСьКОЇ ОБЛАСТІ  
«ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПАРАЗиТАРНиХ ТиФІВ»

22 березня 1949 р.

... Окружные и городские ЧПЭК (чрезвычайные противоэпидемиче-
ские комиссии) Закарпатской области не выполнили постановления Со-
вета Министров Украины и ЦК КП(б)У от 14 ноября 1947 г. о ликвидации 
па разитарних тифов в 1948 г.

... В целях обеспечения полной ликвидации паразитарних ти фов 
в об ласти в 1 полугодии 1949 г. областная Чрезвычайная про тиво эпи де-
ми ческая комиссия постановляет:

а) возобновить регулярную работу чрезвычайных противо эпи де ми-
ческих комиссий в округах, городах области, составив конкретний план; 

б) обеспечить регулярную работу бань и дезкамер;
г) во всех случаях госпитализации больных выделить дежурный 

тран спорт медработникам;
д) выделить помещения для разворота дополнительных больничных 

коек: Хустский округ – 20 коек, Раховский – 15 коек, Свалявский – 10 ко-
ек, В. Березнянский округ – 10 коек, Воловецкий округ – 10 коек.

11) Обязать завздравотделами:
а) принять решительные меры по ликвидации очагов сыпного тифа 

и возвратного тифов, выделив эпидотряды в села;
б) возобновить практику регулярних обходов населения мед ра-

бот никами для раннего выявлення больных и их своевременной гос-
питализации;
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в) проводить противоэпидемические меры, дезобработку, сан обра-
ботку всех очагов паразитарних тифов.

V. Напомнить всем председателям окружних/городских ЧПЭК, что 
вопрос ликвидации очагов паразитарних тифов в настоящее время яв ля-
ется особо важним государственным заданием.

Председатель Чрезвычайной  
протиэпидемической комиссии  
Закарпатской области

Туряница
Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп.4, спр. 6, арк. 1–2. Оригінал, 

машинопис.

№ 4
ІЗ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я УРСР  

«ПРО ПОСиЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЛІКВІДАЦІЇ ВиСиПНОГО ТиФУ  
У ЛьВІВСьКІЙ, СТАНІСЛАВСьКІЙ, ДРОГОБиЦьКІЙ,  

ЗАКАРПАТСьКІЙ ОБЛАСТЯХ УРСР»
4 січня 1954 р.

... Партией и правительством в 1949 г. был поставлен вопрос о полной 
ликвидации заболеваний сыпным тифом в Советском Союзе. Однако в ря де 
областей Украинской республики за 10 месяцев 1953 г. по сравнению с тем 
же периодом 1952 г. не только не ликвидирован сыпной тиф, но допущен 
рост или же не достигнуто никаких успехов в деле ликвидации этого за-
бо левания. Так, во Львовской области заболеваемость сыпным тифом, 
хо тя и дала снижение на 6% по сравнению с 1952 г., однако продолжает 
ос таваться высокой. По Станиславской области заболеваемость сып-
ным тифом за 9 месяцев 1953 г. по сравнению с тем же периодом 
1952 г. снизилась на 33,3%. В Дрогобычской и Закарпатской областях 
до пущены случаи заболевания сыпным тифом контактним способом. 
Та кое положение явилось результатом беспечности и успокоенности 
ру ко водителей здравоохранения этих областей..., резким ослаблением 
вни ма ння к проведенню профилактических и противоэпидемических 
ме роприятий.

Приказываю:
… Главврачу Закарпатской санэпидстанции Адамовичу объявить 

вы говор. Главврачу Дрогобычской санэпидстанции Вокалюк объявить 
вы говор. … Главврачи были предупреждены о личной ответственности 
за состояние борьбы с сыпным тифом в областях.

Заместитель министра здравоохранения УССР

 Н. Баран
Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп. 10, спр. 2, арк. 1–3. Ори-

гі нал, машинопис.
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№ 5
ІЗ ЛиСТА ЗАСТУПНиКА МІНІСТРА ФІНАНСІВ УРСР  

ТОЛКУНОВА ЗАВІДУВАЧУ ЗАКАРПАТСьКОГО ОБЛАСНОГО  
ВІДДІЛУ ОХОРОНи ЗДОРОВ’Я ПРО ВиДІЛЕННЯ КОШТІВ  

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
20 червня 1946 р.

... Постановленем Совета Министров УССР и ЦК КП(б)У от 28 мая 
1946 г. исполкому Закарпатского облсовета сверх сумм, предусмотренных 
по бюджету, выделено на финансирование мероприятий по оздоровленню 
детей в 1946 г. за счет средств, поступивших от реализации товаров ЮНРА 
на оздоровление Закарпатской области, 165 тыс. рублей дополнительно.

Заместитель министра финансов УССР       Толкунов
Держархів Закарпатської обл., ф. Р-168, оп. 1-с, спр. 8, арк. 34. Ори-

гі нал, машинопис.

№ 6
ІЗ ЗВІТУ ВІДДІЛУ СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВиКОНКОМУ ВОЛОВЕЦьКОЇ РАЙОННОЇ РАДи ДЕПУТАТІВ  
ТРУДЯщиХ ПРО РОБОТУ ВОЛОВЕЦьКОГО ОКРУЖНОГО  

ВІДДІЛУ СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1953 р.

... У 1953 р. 15 колгоспів у Воловецькому районі, з яких у 3 (трьох) 
організовано колгоспкаси (каси громадської взаємодопомоги кол-
госпникам), але фонди малі... Допомога колгоспникам чи інвалідам з бо-
ку колгоспної каси не виділялася ні одного разу, як наприклад, на по-
будову дома або придбання корови, ... в колгоспкасах немає фондів.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-399, оп. 1, спр. 29, арк. 5. Оригінал, 
рукопис.

№ 7
ІЗ РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛьНІСТь ЗАКАРПАТСьКОГО 

ТЕРиТОРІАЛьНОГО УПРАВЛІННЯ КУРОРТІВ, САНАТОРІЇВ  
ТА БУДиНКІВ ВІДПОЧиНКУ

1958 р.

... Закарпатским курортным управлением в 1958 г. введено в действие 
спальный корпус на 106 коек. В результате проведенных за 1958 г. ка-
пи тальных работ значительно улучшилось бытовое обслуживание 
всех здрав ниц. В пансионате «Соймы», который был открыт в мае 
1958 г. на 50 чел., в декабре 1958 г. начал оздоравливать 100 больных. 
В пансионате «Соймы» в 1958 г. устроена дорога – 500 метров, сделаны 
бесед ки и скамейки, посажены 1920 крупных деревьев, выстроены 
4 дома заводского изготовления, спальный корпус на 50 мест, устроено 
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центральное отопление в водолечебнице, проведено более 2 км элект ро-
ли нии и ряд других работ.

В 1958 г. в санатории «Поляна» построено 3 дома заводского из-
го товления, произведена посадка крупных декоративных деревьев, ус-
тановлены скульптуры, сделан капремонт большинства зданий са на то-
рия. Закончено возведение водолечебницы на 18 ванн.

В 1958 г. в санатории «Шаяны» проведены большие работы по бла-
гоустройству территории, посажены деревья, созданы условия для ра бо-
ты санатория в зимний период.

В 1958 г. только в санатории «Карпаты» прошли санаторно-курортное 
оздоровление и лечение 2100 больных.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-1711, оп. 1, спр. 19, арк. 18–19. 
Оригінал, машинопис.

№ 8
З ІНФОРМАЦІЇ ВІДДІЛУ СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВиКОНКОМУ 

ВОЛОВЕЦьКОЇ РАЙОННОЇ РАДи ДЕПУТАТІВ ТРУДЯщиХ (1946–1962)  
ПРО ВиПЛАТУ ПЕНСІЙ ПЕНСІОНЕРАМ, БАГАТОДІТНиМ  

Й ОДиНОКиМ МАТЕРЯМ
1959 р.

... У 1959 р. контингент пенсіонерів усіх категорій станом на 
01.03.1960 р. становив 827 осіб та 1175 багатодітних і одиноких матерів. 
Усьо го у 1959 р. у Воловецькому районі пенсіонерів та багатодітних 
і оди ноких матерів 2002 осіб.

За 1959 р. виплачено пенсій у сумі 2 тис. 183 крб., а також багатодітним 
і одиноким матерям допомоги – 869 крб. Усього 3 тис. 052 крб.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-399, оп. 1, спр. 56, арк. 2. Оригінал, 
машинопис.

№ 9
ІЗ РІЧНОГО ЗВІТУ ПРО ДІЯЛьНІСТь ЗАКАРПАТСьКОГО 

ТЕРиТОРІАЛьНОГО УПРАВЛІННЯ КУРОРТІВ,  
САНАТОРІЇВ ТА БУДиНКІВ ВІДПОЧиНКУ

1961 р.

... В целях дальнейшего улучшения санаторно-курортного лечения 
и отдыха трудящихся в январе-июне 1961 г. проводился обществен-
ный смотр санаториев, пансионатов и домов отдыха. В общественном 
смот ре приняли участие все санаторно-курортные учреждения и дома 
отдыха Закарпатского территориально-курортного управлення (всего 
8 здравниц) – 4 санатория, 2 пансионата и 2 дома отдыха. За первое 
полугодие 1961 г. в Закарпатье производственная программа вьполне на, 
всего оздоровлено 7070 чел.»

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-1711, оп. 1, спр. 209, арк. 1, 13. 
Оригінал, машинопис.
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№ 10
ІЗ «ПАСПОРТА ПАМ’ЯТКи ПРиРОДи РЕСПУБЛІКАНСьКОГО  

ЗНАЧЕННЯ ЗАПОВІДНиКА «УГОЛьКА»
25 грудня 1969 р.

... Держкомітет Ради Міністрів УРСР по охороні природи надав 
пас порт пам’ятки природи республіканського значення заповіднику 
«Уголька» (Тячівський район). Затверджений постановою Ради Мініст-
рів УРСР від 8 травня 1964 р. № 451 та постановою Ради Міністрів УРСР 
від 12 листопада 1968 р.

Заповідник «Уголька» складається з одного буковопралісового ма си-
ву – Угольського, площею 4734 га. На схилах гір росте буковий праліс віком 
до 300-400 років. Буковий масив Угольського заповідника є комплекс ним 
об’єктом спостережень за розвитком живої природи – флори і фауни, 
комплексного стаціонарного вивчення природно сформованих асоціа цій. 
До наших часів тут збереглися цікаві осередки ендемічної та реліктової 
флори і фауни, надзвичайно цінні для біологічної науки (тис ягідний, 
яловець козачий).

Виконком Закарпатської облради рішенням від 16 червня 1958 р. 
№ 308 на базі Угольського масиву на площі 4734 га створює заказник 
обласного значення. Рішенням Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1964 р. 
(постанова № 451) на базі обласного заказнику «Уголька» організовано 
державний заповідник УРСР. Постановою Ради Міністрів УРСР від 
12 листопада 1968 р. № 568 передбачено збільшення площі з 4600 га до 
4734 га.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р 2463, оп. 1, спр. 1, арк. 1–2. 
Оригінал, машинопис.

№ 11
ІЗ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАРПАТСьКиЙ  

ДЕРЖАВНиЙ ЗАПОВІДНиК УРСР»
5 березня 1970 р.

... 1. Карпатський держзаповідник створено відповідно до постанови 
Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1968 р. № 568 «Про організацію 
нових державних заповідників в УРСР».

2. Територія Карпатського держзаповідника складає державний за-
повідний фонд УРСР і назавжди вилучається з господарського ко рис ту-
вання. Положення ... погоджено з Держкомітетом Ради Міністрів УРСР 
по охороні природи (5 березня 1970 р.) і затверджено міністром лісової і 
де ревообробної промисловості УРСР І.Грунянським.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-2463, оп. 1, спр. 5, арк. 1–2. 
Оригінал, машинопис.
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№ 12
З АКТА ПЕРЕВІРКи НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСьКОЇ ДІЯЛьНОСТІ  
КАРПАТСьКОГО ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНиКА ЗА ПЕРІОД  

з 1 вересня 1975 р. по 1 листопада 1977 р.
13–28 грудня 1977 р.

... На основании предписаний Минлеспрома УССР в Карпатском 
государственном заповеднике проведена комплексная ревизия с 13 по 
28 декабря 1977 г. Ревизией установлено, в частности ряд недостатков 
в научно-исследовательской работе, ...одной из причин наличия недо-
стат ков в научно-исследовательской работе является отсутствие в штате 
научного структурного подразделения, которое могло бы вьполнять на-
уч ные задачи, возлагаемые на заповедник.., в штате нет специалиста-зо-
олога, который мог бы вести наблюдения за дикими животными.

Держархів Закарпатської обл., ф. Р-2463, оп. 1, спр. 39, арк. 1–2. Ори-
гінал, машинопис.

№ 13
З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКи УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛьНОГО ЗАХиСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСьКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  
ПРО ДОПОМОГУ ПЕНСІОНЕРАМ ТА ІНВАЛІДАМ

7 листопада 1998 р.

... Розроблена і затверджена рішенням облради від 30 вересня 1998 р. 
«Цільова програма поліпшення зайнятості та соціального захисту на се-
лення Закарпатської області за 1999–2000 роки». У Закарпатській об ласті 
відділення соціальної допомоги та 4 територіальних центри об слу го ву-
ва ли 5000 самотніх пенсіонерів.

У першому півріччі 1998 р. для забезпечення пільгових категорій 
безкоштовними медикаментами було виділено 474,5 тис. грн. У 1998 р. 
у За карпатській області забезпечено 288 громадян санаторно-курортни-
ми пу тівками, що на 120 перевищує 1997 рік.

У Мукачевому місцевою владою подаровано інвалідам 5 автомобілів 
«Таврія» у 1998 р.

Архів Закарпатської обласної державної адміністрації. Лис ту вання 
з Кабінетом Міністрів, Адміністрацією Президента України та Вер ховною 
Радою України (29 жовтня – 29 грудня 1998 р.), том VП, арк. 70–71.

№ 14
ІЗ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНи 

В. П. ПУСТОВОЙТЕНКА ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛьНОГО  
БАНКУ УКРАЇНи В. А. ЮщЕНКУ

10 листопада 1998 р.
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... Прошу до 12 листопада 1998 р. вирішити питання надання від по-
від ного кредиту для погашення заборгованості з виплати зарплат, пенсій, 
сти пендій у Закарпатській області.

Прем’єр-міністр України           В. П. Пустовойтенко
Архів Закарпатської обласної державної адміністрації. Лис ту вання 

з Ка  бінетом Міністрів, Адміністрацією Президента України та Верховною 
Ра дою України (29 жовтня – 29 грудня 1998 р.), т. VII, арк. 88.

№ 15
ІЗ ПРОТОКОЛУ ТРЕТьОЇ СЕСІЇ ЗАКАРПАТСьКОЇ  

ОБЛАСНОЇ РАДи ТРЕТьОГО (ДВАДЦЯТь ТРЕТьОГО)  
СКЛиКАННЯ ПРО БОРОТьБУ З ПОВІННЮ

25 листопада 1998 р., м. Ужгород

У результаті значних оперативно-рятувальних робіт, організованих 
керівництвом області, районних держадміністрацій та місцевих органів 
самоврядування, вже в перші, найважчі дні вдалося зробити немало 
щодо ліквідації наслідків стихійного лиха. Основною причиною повені, 
за даними фахівців Державного комітету гідрометеорології України, 
стало формування в районі Карпат циклонів, які призвели до тривалих 
проливних дощів у жовтні й особливо за період 3–5 листопада 1998 р.

Геолого-геоморфологічні умови гірських районів Закарпатської об-
ласті сприяють розвитку зсувних процесів, ерозії та формуванню се левих 
потоків. У 1998 р. підрозділами Держкомгеології України за фік со вано 
близько 1250 зсувонебезпечних ділянок (понад 2500 зсувів) і близько 10 
селенебезпечних долин.

Повінь 1998 р. мала... тяжкі наслідки в агропромисловому комплексі. 
У багатьох КСГП і фермерських господарствах, на присадибних ділянках 
громадян внаслідок паводка знесено родючі шари ґрунту, посіви озимих 
культур, знищено запаси фуражу, посівного матеріалу, затоплено тва рин-
ницькі і господарські приміщення.

Атмосферні опади, що випали на протязі 4–5 листопада 1998 р., 
транзитом поступали у водні об’єкти, що зумовило різке підвищення 
рівнів води на всіх річках області, в подальшому попаданням у головну 
водну артерію області – р. Тису. Це є першою причиною виникнення 
паводка на території Закарпатської області.

Другою причиною виникнення паводку стало невиконання в пе-
ред бачуваному обсязі комплексної програми проведення проти па вод-
кових заходів на 1994–2000 рр., а також відсутність необхідної кількості 
акумулюючих та регулюючих водосховищ. Третьою причиною – мало 
приділялось уваги лісовідновним роботам. Внаслідок чого природне  
поновлення лісу відбувалося повільними темпами, та в більшості 
випадків це були не корінні деревостани, зокрема у Рахівському, 
Міжгірському й Тячівському районах, де в основному і сформувався 
останній паводок.
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До проведення аварійно-рятувальних робіт на Закарпатті у листопаді 
1998 р. було залучено загалом 7206 осіб, 885 одиниць різноманітної тех-
ніки, 2 плавбази, 7 гелікоптерів. Окрім цього, реалізовувався комплекс про-
ти епідемічних заходів. Проведено дезінфекційну обробку 19280 джерел 
во допостачання, 52 водогонів, 19228 колодязів. Надана Закарпатській 
області матеріально-технічна, медична, гуманітарна допомога, робота 
чис ленних спеціалістів міністерств і відомств, братерська підтримка усіх 
ре гіонів України, 14 держав світу, релігійних, громадських, культурно-
про світніх, творчих організацій, Національного комітету Товариства 
Чер воного Хреста дали нам змогу поставити ситуацію під контроль, ви-
рішити проблеми надзвичайної ситуації.

Архів Закарпатської обласної Ради. Протокол третьої сесії Закарпат-
ської обласної Ради третього (двадцять третього) скликання, арк. 8, 9, 11, 
12, 109–110.

№ 16
УКАЗ ПРЕЗиДЕНТА УКРАЇНи Л. Д. КУЧМи «ПРО ОГОЛОШЕННЯ 

ОКРЕМиХ РАЙОНІВ ЗАКАРПАТСьКОЇ ОБЛАСТІ ЗОНОЮ 
НАДЗВиЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СиТУАЦІЇ»

6 березня 2001 р.

1. Оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації на період із 
дня набрання чинності цим Указом до 1 жовтня 2001 р. окремі райони 
За карпатської області згідно з переліком, що додається.

Додаток
ПереЛІК районів закарпатської області, які оголошуються зо-

ною надзвичайної екологічної ситуації:

Берегівський
Виноградівський
Іршавський
Міжгірський
Рахівський
Тячівський
Ужгородський
Хустський.

Президент України                Л. Д. Кучма

Голова Адміністрації
Президента України             В. М. Литвин

Архів Закарпатської обласної державної адміністрації. Про токольна 
частина. Перелік нормативно-розпорядчих документів із пи тань ліквідації 
наслідків березневої 2001 р. повені в області, прийнятих Пре зидентом, 
Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України та Закар патською обл-
держ адміністрацією станом на 31 липня 2001 р., арк. 1–4.
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№ 17 
ІЗ ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗиДЕНТА УКРАЇНи Л. Д. КУЧМи  

щОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ПАВОДКА  
В ЗАКАРПАТСьКІЙ ОБЛАСТІ

6 березня 2001 р.

... 2. Забезпечити виділення в рахунок субвенції, передбаченої За кар-
патській області Державним бюджетом на 2001 р., для виконання пер-
шочергових робіт з:

– проведення ремонту та відновлення житла – 5 млн грн.
– відновлення об’єктів комунальної власності – 3 млн грн.
– ремонту автодоріг, мостів та штучних споруд (для держкорпорації 

«Укравтодор») – 5 млн грн.

Президент України                Л. Д. Кучма
Там само, арк. 5.

УДК [94:261.7](477) “1920/1930”
серга Жанна

вІДносИнИ МІЖ рАДЯнсьКою ДерЖАвою  
І церКвою У 1920–1930-х роКАХ  

(на прикладі Києва)

У публікації подано документи, які висвітлюють наступ органів влади 
й управління Радянської держави на церкву у м. Києві у 1920–1930-х рр, у ході 
якого ліквідовувались релігійні громади, знищувалися па м’ят ки культури з ба-
га товіковою історією.

Ключові слова: радянська влада, церква, релігійна община, культові спору-
ди, руйнування, закриття, церковне майно, заповідник, музей.

В публикации представлены документы, свидетельствующие о наступ ле-
нии органов власти и управления Советского государства на церковь в г. Киеве 
в 1920–1930-х гг., во время которого ликвидировались религиозные общины, 
уничтожались памятники культуры с мно го вековой историей.

Ключевые слова: советская власть, церковь, религиозная община, культовые 
сооружения, разрушение, закрытие, церковное имущество, заповедник, музей.

The article gives documents that highlight the offensive of governmental bodies 
of the Soviet State at the church in Kiev in 1920-1930, during which ware closed up 
religious communities, were destroyed old monuments of culture.

Key words: Soviet government, church, religious community, places of worship, 
destruction, closure, church property, nature reserve, museum.

Війни та революції XX ст., зміна суспільної формації нищівним смер-
чем прокотилися Україною. Міста з давньою історією пере тво рю ва лись 
на руїни та згарища. Назавжди втрачено шедеври архітектури, скульп-

©  Серга Жанна, 2010
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тури, живопису. Справжнім мучеником став Київ, чиї незліченні художні 
скарби методично нищилися протягом останнього століття. На жаль, до 
цього доклали руку не тільки прийшлі вандали, а й до морослі герострати. 
Наслідком подібних дій стало знищення його ар хітектурних перлин і 
ландшафтів, культових споруд, наруга над нек ро полями і святинями, 
ліквідація і забудова кладовищ, зникнення старої то понімії міста.

Фатальним для Києва стало перенесення сюди 1934 р. столиці 
України. Руйнування стало масовим і планомірним. Нові господарі міста 
вирішили очистити його від численних церков, храмів, монастирів, 
перетворити на населений пункт з «індустріальним пейзажем». Заходи 
офіційно обгрунтовувались і виправдовувались тим, що Києву потрібна 
соціалістична реконструкція. В ім’я останньої було знесено чимало 
пам’яток цивільної архітектури і культових споруд.

У 1920–1930-х роках при адміністративному відділі Київської міської 
ради функціонувало відділення культів, штат якого складався із двох 
співробітників – інспектора культів та діловода. Воно обліковувало всі 
релігійні общини в м. Києві і Київській окрузі, контролювало дотримання 
чинного законодавства щодо відокремлення церкви від держави, укладало 
угоди з релігійними громадами різних конфесій на користування 
церковними будівлями та стежило за збереженістю культового майна. 
Релігійні общини до відділення культів регулярно надавали звіти про 
роботу та оцінку і збереженість церковного майна. Крім того, для перевірки 
фактичного стану релігійних общин інспектор культів з перевіркою 
виїздив на місце особисто. Почасти саме від його висновку залежала 
подальша доля культової споруди. Вражає громадянською сміливістю 
висновок інспектора культів Київської міської ради Т. Славної на лист 
Народного комісаріату освіти УСРР про розбирання церков, які не мають 
історичного значення, надісланий президії Київської міської ради у липні 
1931 р. Вона піддала  критиці дії Народного комісаріату освіти УСРР, 
Інспектури охорони пам’яток культури, Київської міської ради, виступила 
на захист культових спо руд – пам’яток культури, обґрунтувавши свою 
точку зору фактами, що не су пе речать здоровому глузду1.

Проте не всі документи, які свідчать про руйнування храмів, збе-
реглися до наших днів. Чимало їх, особливо тих, які стосувались церков, 
було знищено. Деякі храми взагалі руйнувалися за усними вказівками. 
Проте навіть ті нечисленні документи, які дійшли до сьогодення, дають 
змогу відтворити реальну картину трагічних подій. До цих документів 
відносяться постанови президії Київської міської Ради робітничих, се лян-
ських та червоноармійських депутатів та рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради, які зберігаються в Державному архіві міста Києва 
і викликають інтерес у дослідників. Частина із них публікується нижче.

В останні роки серед науковців і громадськості зростає інтерес як 
до пам’яток, що не збереглися, так і до існуючих. Пам’ятки історії та 
куль тури належать до тих надбань, які збагачують знання, впливають на 
по чуття, етику, мораль і самосвідомість нації. Вони поєднують наукові 
та популяризаторські функції, є важливою частиною спадкоємності по-
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ко лінь у розвитку культури, сприяють формуванню особистості кожної 
людини зокрема та визначають духовний потенціал нації в цілому.

1 Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 3151, арк. 3, 3 зв.

№ 1
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи  

«ПРО ВиЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНиХ ЦІННОСТЕЙ»
8 квітня 1922 р.

Беручи до уваги, що голод охопив до 33 млн. чоловік населення 
Росії і України, продовольча допомога надається лише 13 млн., уряд 
надав максимальну допомогу голодуючим посівними матеріалами, 
населення не в змозі збільшити допомогу голодуючим, Пленум міськради 
схвалюючи і всебічно підтримуючи декрет ВЦВК про вилучення 
церковних цінностей і пропонує Президії губвиконкому не зупиняючись 
ні перед якими перепонами терміново і незаперечно виконати декрет з 
метою термінового обміну вилучених цінностей на хліб для порятунку 
помираючих від голоду Поволжя і України.

Голова      
Секретар              підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1, арк. 223. Копія, машинопис.

№ 2
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО РЕЗУЛьТАТи 

РОБОТи КОМІСІЇ ПО ВиЛУЧЕННЮ ЦЕРКОВНиХ ЦІННОСТЕЙ»
26 червня 1922 р.

Ухвалити роботу Комісії і констатувати, що робота була проведена з 
точним дотриманням всіх інструкцій центру, без ексцесів і непорозумінь 
при підтримці свідомих віруючих, пролетаріату і селянства робота дала 
відчутні матеріальні результати для ліквідації наслідків великого лиха – 
голоду.

Голова      Ян Гамарник
Секретар      Горлинський
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1, арк. 227. Копія, машинопис.

№ 3
ПЛАН ВиКОРиСТАННЯ ПРиМІщЕНь КОЛиШНьОЇ  

КиЄВО-ПЕЧЕРСьКОЇ ЛАВРи В ПРОЕКЦІЇ ДЕКРЕТУ ВУЦВК  
ТА РАДи НАРОДНиХ КОМІСАРІВ УСРР

29 вересня 1926 р.

Метою Всеукраїнського державного культурно-історичного заповід-
ника в Лаврі є:
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Припинення руйнації, консервація, проведення реставрації та збе-
реження Лаври, як пам’ятки української культури світового значення.

Використання Лаври в умовах соціалістичного будівництва шляхом 
перетворення Лаври з тисячолітнього релігійного центру на великий нау-
ково-дослідний центр з широкою політосвітньою установкою.

Наукове вивчення заповідника.
Виходячи із зазначеного, Всеукраїнський державний культурно-істо-

ричний заповідник має в такий спосіб використати нерухоме і рухоме 
май но Лаври:

Музею культів і побуту передати корпуси №№ 1, 2, 29, 7;
Музею української старовини – корпус № 6;
Музею нумізматики – корпус лікарні;
Музею антропології і етнології, Музею діячів української науки 

і мис тецтва, Театральному музею – корпус № 24;
Музею хатнього побуту та Музею релігійних діячів – корпуси № 3, 

4, 21;
Музею іконостасів і кіотів – корпуси палатної башти і електричної 

станції;
Музею археології – корпус № 38;
Музею давньоукраїнської будівельної техніки – корпус № 30;
Лабораторії для вивчення фізіології людини і тварини – корпус 

№ 51;
Старолаврській бібліотеці – зал на дзвіниці;
Флавіанівській бібліотеці (історії культів) – корпус № 5;
Під фонди Центрального архівного управління – корпус нового го-

те лю № 19;
Під фонди консисторські і військово-революційні – корпус № 12;
Під фонди Окружного архівного управління державних установ 

Київщини – корпус №15.
Під допоміжні споруди Всеукраїнському державному культурно-

історичному заповідникові відвести:
корпус № 4 – креслярська і копіювальна майстерня;
корпус № 7 – реставраційна майстерня;
корпуси №№ 8, 9, 10, 11 – друкарня;
корпус № 14 – будинок друкарів;
корпус № 16 – покрівельна майстерня; 
корпус № 17 – малярна майстерня;
корпус № 18 – слюсарня і кузня;
корпуси № 20, 33 та 41– помешкання для службовців музейного 

містечка;
корпус № 25 – столярна майстерня;
корпус № 26 – екскурсійна база;
корпус № 28 – помешкання для службовців зовнішньої охорони 

заповідника;
корпус № 34 – меблеві склади;
корпус № 35 – палітурна майстерня;
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корпус № 36 – сховище Музею археології;
корпус № 31 – фотомайстерня;
корпус № 37 – водонапірна вежа;
корпус № 39 – столова для службовців і екскурсантів та амбу ла-

торія;
корпус № 42 – приміщення для охорони ближніх печер;
корпус № 45 – екскурсійний пункт;
корпус № 46 – дитячий садок;
корпус № 48 – каналізаційна станція; 
корпус № 49 – ясла;
корпус № 50 – приміщення для охорони дальніх печер;
корпус № 66 – малярська майстерня художника Івасюка;
корпуси № 52 і 53 – передати інвалідам війни,
Корпуси №№ 54-56, 58, 60, 63, 64, 65, 70 з умовою їх ремонту 

передати в користування робітничого селища. 
З території верхньої Лаври підлягають виводу:
пекарня з корпусу № 60;
майстерні і гуртожиток Всеукраїнських політехнічних курсів для ін-

ва лідів Народного комісаріату соціального забезпечення;
Протезний завод Народного комісаріату охорони здоров’я.
Директор Всеукраїнського державного 
культурно-історичного заповідника в був[шій] Лаврі

Курінний
Згідно: за секретаря комісії

Лук
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 487, арк. 8–9 зв. Копія, ма ши-

но пис.

№ 4
ДОПОВІДНА ЗАПиСКА АДМІНІСТРАТиВНОГО ВІДДІЛУ КиЇВСьКОГО 

ОКРУЖНОГО ВиКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОГО 
ОКРУЖНОГО ВиКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТУ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УСРР І НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТУ ОСВІТи УСРР

6 липня 1927 р.

У 1923 р. Київський губернський виконавчий комітет майно і бу дин-
ки Лаври передав Соцзабезу. Комісія для передачі колишньої Києво-Пе-
чер ської Лаври під заповідник утворена була на підставі дек рету ВУЦВК 
та Ради Народних Комісарів УСРР від 29.09.1926 р., роз почала роботу 
20.12.1926 р. Завдання комісії: визначити майно, яке під лягає передачі 
Народному комісаріату освіти і Народному комісаріату охо рони здоров’я; 
провести оцінку майна; скласти план господарчого ви користання будівель 
Лаври, які не мають культурно-історичного та ху дожнього значення. 
Комісія передала Народному комісаріату освіти нас тупні корпуси Лав-
ри: №№ 5, 7, 11, 12, 14, 15–31, 33–41, 43–46, 48–53, 48-а, 48-б, 54–56, 
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які були розібрані Соцзабезом. Комісія зазначила, що частина рухомого 
майна Лаври, яке має культурно-історичне значення, знаходиться у ко-
рис туванні інвалідів, Соцзабезу, релігійних громад та приватних осіб. 
Ко місія вважає за потрібне звернутись з клопотанням до Ради Народних 
Ко місарів УСРР, аби та надала право адміністрації Всеукраїнського 
державного культурно-історичного заповідника провести вилучення ру-
хомого майна, яке має культурно-історичне значення. Вилучення слід 
проводити у судовому порядку і за компенсацію.

За голову комісії –  
Орк[ужний] прокурор Київщини  підпис       А. Зорін
Секретар     підпис           Мельницький
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 487, арк. 7, 7 зв. Оригінал, ма-

ши нопис.

№ 5
ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО СЕКЦІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТи 

ОКРІНСПЕКТУРи «ПРО ПЕРЕДАЧУ КОМГОСПОМ ОКРІНСПЕКТУРІ 
НАРОСВІТи СиНАГОГ І МОЛиТОВЕНь ДЛЯ ПІДЛІТКІВ  

З ДиТБУДиНКІВ»
12 вересня 1927 р. 

Із 10 синагог і молитовень, які передані від Комгоспу до Наросвіти, 
Окружна інспектура народної освіти забрала лише три: на вул. 
Межигірській, 23; Ярославській, 22; Борщагівській, 5. Від двох синагог 
на вул. Нероновича, 40 і вул. Михайлівській, 17-б Наросвіта відмовилась 
через брак коштів на ремонт, оскільки ремонт приміщень коштуватиме 
їй понад 10 тис. крб. Найбільш придатні для Наросвіти синагоги на 
вул. Львівській, 2 і Жилянській, 30, Комгосп не передав. Молитовню 
євангелістів на вул. Жилянській, 130 залишено за баптистами. Наросвіті 
потрібно прискорити розгляд справи щодо передачі від Комгоспу синагог 
на вул. Львівській, 52, вул. Революції, 49 і Короленка, 92 тому, що на них 
претендують інші установи.

Оригінал за належними підписами
З оригіналом згідно
Секретар секції    підпис       Петров
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1196, арк. 13. Оригінал, ма ши-

нопис.

№ 6
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ СЕКЦІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТи КиЇВСьКОЇ  

МІСьКРАДи НА ДОПОВІДь ПРО РОБОТУ ЛАВРСьКОГО  
ДЕРЖАВНОГО КУЛьТУРНО-ІСТОРиЧНОГО ЗАПОВІДНиКА

27 червня 1928 р.

Секція Наросвіти міськради докладно ознайомилась із науково-дос-
лідною, популяризаторською, антирелігійною роботою Заповідника та 
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зро била досить цінні зауваження, яких Заповідникові слід узяти до уваги 
в по дальшій своїй роботі.

Вважаючи на те, що значною перешкодою на шляху дальшого роз-
гор тання роботи Заповідника є тіснота деяких відділів, розширення яких 
мож ливо лише за рахунок площі, що її займають приватні мешканці – 
виз нати за потрібне найближчого часу приступити до звільнення За по-
від ника, для чого:

до 1 жовтня цього року виселити із території Заповідника не менше, 
як 50 ченців;

протягом 2-х місяців виселити із території Заповідника весь зло чин-
ний і декласований елемент;

Комгоспу підшукати напівзруйнований будинок, відремонтувати йо-
го за кошти Заповідника і переселити до нього з території Заповідника 
ін валідів.

Пропонувати Учрозподілу протягом 6-ти місяців надати в розпо ряд-
жен ня Заповідника 25 кімнат для переселення робітників, що мешкають 
на території Заповідника.

Без підпису
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1066, арк. 4. Копія, машинопис.

№ 7
ЛиСТ ЛАВРСьКОГО ДЕРЖАВНОГО КУЛьТУРНО-ІСТОРиЧНОГО 
ЗАПОВІДНиКА КиЇВСьКІЙ МІСьКІЙ РАДІ щОДО ВІДСЕЛЕННЯ  

З ТЕРиТОРІЇ ЛАВРи ІНВАЛІДІВ
9 вересня 1928 р.

На підставі плану розгортання Заповідника підлягають виселенню 
із території Заповідника 242 родини інвалідів. Для їх переселення Уп-
рава націоналізованого майна Київського окружного комунального 
гос подарства надала Заповіднику безгосподарний будинок № 50 на 
вул. Прозорівській. Будинок потребує ремонту на суму не менше ніж 
2000 карбованців і задовольнить потреби Заповідника в житловій 
площі лише на 0,6 %. На підставі зазначеного Управління Заповідни ка 
повідомляє, що воно не має можливості використати вказаний будинок 
для відселення інвалідів з території Лаври.

Пом. директора заповідника            підпис нерозбірливий
За секретаря              підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1066, арк. 2, 2 зв. Оригінал, ма-

шинопис.
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№ 8
ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ОБ’ЄДНАНОГО ЗАСІДАННЯ РНК  

І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДи УСРР щОДО СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНиХ 
ІСТОРиКО-КУЛьТУРНиХ ЗАПОВІДНиКІВ

18 червня 1929 р.

На прохання Наркомосвіти УСРР оголосити за Державні історико-
культурні заповідники: <...> колишній Києво-Кирилівський монастир 
у м. Києві <...>.

Всі перелічені заповідники передати у відання Наркомосвіти УСРР, 
якому доручити видати відповідну уставу про кожний з цих За по від ни-
ків.

Заст[упник] секретаря РНК УСРР           Олдаковський
Згідно: секретар              підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 9963, арк. 11. Копія з копії, 

машинопис.

№ 9
ДОДАТОК ДО ПОСТАНОВи ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи  

«ПРО ОБСТЕЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСьКОГО МУЗЕЙНОГО МІСТЕЧКА»
5 липня1929 р.

Особовий склад Всеукраїнського музейного містечка за докумен-
таль ними відомостями адміністрації розподіляється на науковий та ад-
мі ністративно-технічний. Всього є 48 співробітників. Основне завдання, 
яке лежить перед ВММ – перетворення колишньої Лаври на культурно-
освітній і науковий осередок, виконується поволі. Незважаючи, що 
з 1926 року Лавра перетворена на Заповідник, духовне життя Лаври не 
завмирає. З 18 церковних приміщень, що є на терені Лаври, 6 належить 
релігійній громаді. Крім того, у віданні релігійної монастирської об-
щини перебувають і лаврські печери. Продаж свічок, ікон, хрестів, лі-
то графічних видів Лаври, книжок релігійного змісту, лампадної олії, 
тощо приносить релігійній монастирській общині великі прибутки. Все 
це свідчить, що у Лаврі є духовне життя у досить широкому сенсі. До-
ціль но і своєчасно поставити перед вищими органами влади питання 
про ліквідацію релігійного життя на терені Всеукраїнського музейного 
міс течка. Деякі пам’ятки культури, а саме: ближні і дальні печери, со-
бор Успіня, охороняються й обслуговуються робочою силою ченців. З 
лік відацією релігійного життя в Заповідникові таке продовжуватись не 
мо же, отже слід поставити перед Народним комісаріатом освіти питання 
про відповідне асигнування робочої сили, яка прийде на заміну ченців.

                      Без підписів
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1355, арк. 3–6. Копія, ма ши-

нопис.
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№ 10
ЗАЯВА ЧЕРНиЦь І ПОСЛУШНиЦь ЛІКВІДОВАНОГО  

ФРОЛІВСьКОГО МОНАСТиРЯ ДО ВУЦВК щОДО МОЖЛиВОСТІ 
ТиМЧАСОВО ЗАЛиШиТиСь У СВОЇХ ПОМЕШКАННЯХ

16 вересня 1929 р.

Ми, черниці ліквідованого Фролівського монастиря, при запровад-
женні в життя постанови, яка безпосередньо стосується нас, а саме: 
«поставити перед відповідними органами радянської влади питання про 
закриття Лаври і Фролівського монастиря», взяти до уваги нашу заяву. 
Фролівський монастир закритий радянською владою ще в 1923 році, його 
церкву передано приходській общині. Ми користувались монастирським 
храмом разом з іншими світськими членами общини. Виселення 
з території колишнього монастиря ставить черниць у безвихідне ста-
но вище. Колишні черниці з давніх літ перебували в особливих умовах 
жит тя. Вони завжди існували на кошти, отримані від власної праці, а не 
ут римувались монастирем. Так триває і нині. Важка, кропітка робота 
(шиття) – єдине джерело нашого існування. Ми працюємо, як кустарі-
одноосібники, голкою. Багато з нас є членами трудових артілей «Жіншвей» 
і «Кущбанк». Крім того, у багатьох із нас знаходяться на утриманні 
непрацездатні престарілі жінки. Один корпус монастиря заповнений 
більш, як 50 інвалідками, які взагалі не піднімаються з ліжка. Підшукати 
найближчим часом у місті для себе та своїх утриманок житло, в умовах 
нинішньої житлової кризи та ще й напередодні зими, неможливо. Зв’язку 
з селом ми не маємо. Більшість із нас з дитинства живуть у монастирі і 
близьких родичів не мають. Сподіваємось, що вирішуючи нашу долю, 
ви візьмете до уваги наш виключно трудовий спосіб добування голкою 
засобів на існування, нашу нужду, утриманок-інвалідок і віднесетесь 
до нас, як до людей, які не заслуговують бути викинутими на вулицю 
напередодні зими без всяких засобів на існування. Якщо не можна 
запобігти нашому виселенню, просимо тимчасово дозволити нам 
залишитись у наших помешканнях до весни.

Відповідь з постановою Президії Всеукраїнського Центрального 
Ко мітету просимо направити на адресу: Київ, Фролівська вулиця № 6, 
корп. 2. А. Губановій.

Підписи: 
А. Губанова

Л. Коптенко
А. Школяренко
Л. Андрієвська

С. Борзенко
А. Черникова

А. Котова
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 2155, арк. 7, 7 зв. Оригінал, 

машинопис.
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№ 11
ЛиСТ ПРиЙМАЛьНІ ГОЛОВи ВСЕУКРАЇНСьКОГО 

ЦЕНТРАЛьНОГО ВиКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КиЇВСьКОМУ 
ОКРУЖНОМУ ВиКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ З ПРиВОДУ 

ЗАЯВи ЧЕРНиЦь ФРОЛІВСьКОГО МОНАСТиРЯ
21 грудня 1929 р.

Надсилаючи Вам заяву черниць колишнього Фролівського монасти-
ря про залишення їх в помешканні до весни, Приймальня голови ВУЦВК 
просить вирішити справу. 

[На листі резолюція члена Президії та секретаря окружного вико нав-
чого комітету від 19.02.1930 р. «Справа вирішена, щоб виселити, тому 
тре ба постанову провести в життя. Відмовити в проханні черниць про 
за лишення їх»].

Зав. прийомної Голови ВУЦВКу          підпис нерозбірливий
Секретар             підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 2155, арк. 6. Оринінал, маши но пис.

№ 12
ЛиСТ ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи 

ДО ПРОКУРАТУРи ПРО РЕЗУЛьТАТи ВиСЕЛЕННЯ ВІРНиХ 
ІЗ ЦЕРКОВНиХ УСТАНОВ

24 грудня 1929 р.

За останній рік Президія міськради видала обов’язкову постанову 
№98, за якою провадиться виселення [вірних із] усіх молелень та синагог, 
що посідають житлову площу. Більшість молелень уже виселено. Крім 
того, відібрано Володимирський собор, велику синагогу на Подолі, 
Десятинну церкву. Закінчується виселення монахів з Лаври, Фролівського 
і Покровського монастирів та ін. Перед ВУЦВК поставлено питання про 
закриття низки церков.

 Член президії     -
 Секретар міськради    -
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1487, арк. 20. Копія, маши-

нопис.
№ 13

АКТ КОМІСІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи 
ПРО ПЕРЕДАННЯ ЗНЯТиХ ЦЕРКОВНиХ ДЗВОНІВ

7 березня 1930 р.

1930 року, березня 7-го дня, під керівництвом члена Київської мі-
ської ради тов. Шеремета, в складі представників: Окрадмінвідділу Київ-
ського окрвиконкому тов. Прокоф’єва, Київського крайового інспектора 
по охороні пам’яток культури проф. Ернста, вченого охоронця Києво-
Ки рилівського державного історико-культурного заповідника тов. Олек-
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санд рова на підставі існуючих положень і розпоряджень про зняття з 
церков дзвонів й передачі їх Рудметалторгу, Комісія Київської міської 
ради передала представникові Київського Рудметалторгу тов. Кецько 
дзвони, які належали колишній Кирилівській церкві у Києві, а саме: 

дзвін великий, відлитий 1866 року, вагою близько 80 пудів;
дзвін малий, відлитий на заводі Олов’янішнікова в Ярославлі, вагою 

близько 8 пудів 15 фунтів;
три дзвони вагою 30 фунтів, 20 фунтів, 10 фунтів.
Голова комісії        Шеремет
Члени:        Прокоф’єв
                Ернст
                Олександров
Прийняв              Кецько
За оригіналом згідно: вчений охоронець 
Києво-Кирилівського державного 
історико-культурного заповідника  підпис      О. Олександров
м. Київ, 1930 р., 5 травня
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1668, арк. 7. Копія, машинопис.

№ 14
АКТ КОМІСІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи ПРО ВиЛУЧЕННЯ  

І ПЕРЕДАННЯ ЦЕРКОВНиХ ПРЕДМЕТІВ
10 березня 1930 р.

1930 року, березня 10-го дня, під керівництвом члена Київської 
міської ради тов. Шеремета, в складі представників: Окрадмінвідділу 
Київського окрвиконкому тов. Прокоф’єва, Київського крайового інс-
пек тора по охороні пам’яток культури проф. Ернста, вченого охоронця 
Києво-Кирилівського державного історико-культурного заповідника 
тов. Олександрова на підставі існуючих положень і розпоряджень про 
вилучення й збір кольорових металів Комісія Київської міської ради 
передала представникові Київського Рудметалторгу тов. Кецько наступні 
речі, які належали колишній Кирилівській церкві, а саме: 23 ставники 
і хрес тильницю загальною вагою –70 кг. міді та 48 кг. заліза. 

Голова комісії        Шеремет
Члени:                     Прокоф’єв
                            Ернст
                 Олександров 
Прийняв              Кецько
За оригіналом згідно: вчений охоронець
Києво-Кирилівського державного
історико-культурного заповідника  підпис       О. Олександров
м. Київ, 1930 р., 5 травня
Держархів м. Києва, Р-1, оп. 1, спр. 1668, арк.8. Копія, машинопис.
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№ 15

ЛиСТ КиЄВО-КиРиЛІВСьКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРиКО-
КУЛьТУРНОГО ЗАПОВІДНиКА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОГО ОКРУЖНОГО 

ВиКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ щОДО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ  
НА КУЛьТУРНО-ОСВІТНІ І РЕСТАВРАЦІЙНІ ЦІЛІ

6 травня 1930 р.

За актами Комісії міськради з 7 по 10 березня цього року з майна 
Ки єво-Кирилівського державного історико-культурного заповідника 
вилучено й передано до Рудметалторгу дзвони та різний металевий брухт 
вагою близько 1600 кілограм. При складанні актів з боку адміністрації 
Заповідника було внесено до Комісії заяву про передачу Заповідникові 
грошей на його культурно-освітні й реставраційно-ремонтні завдання. 
Заповідник просить міськраду вилучені кошти за металобрухт у сумі 
1186 крб. перевести на рахунок Заповідника для їх використання на 
культурно-освітні заходи і ремонтно-реставраційні роботи.

Вчений охоронець 
Києво-Кирилівського державного 
історико-культурного заповідника  підпис       О. Олександров
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1668, арк. 6. Оригінал, маши-

нопис.

№ 16

ЛиСТ КиЄВО-КиРиЛІВСьКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРиКО-
КУЛьТУРНОГО ЗАПОВІДНиКА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ  

МІСьКОЇ РАДи З ПРиВОДУ ЗАВДАНиХ ЙОМУ  
ПОШКОДЖЕНь І НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

6 травня 1930 р.

Під час вилучення дзвонів з Києво-Кирилівського державного істо-
ри ко-культурного заповідника до Рудметалторгу було зроблено такі по-
шкодження Заповідникові: вщент зруйновано капітальну драбину, яка 
вела на дах дзвіниці до шпиля; знято перила під однією аркою дзві ниці; 
поламано перетики в мурах арки з обох боків, де були перила і ви бито 
цеглу; відігнуто міцне залізо, що було під перилами. Заповід ник про сить 
зобов’язати Рудметалторг його коштом компенсувати нанесені За по від-
нику збитки.

Вчений охоронець 
Києво-Кирилівського державного 
історико-культурного заповідника  підпис       О. Олександров
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1668, арк. 2. Оригінал, маши-

нопис.
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№ 17

ЛиСТ КиЇВСьКОГО ОКРУЖНОГО  
ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ КиЇВСьКІЙ МІСьКРАДІ 

щОДО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ, ОДЕРЖАНиХ  
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ЦЕРКОВНиХ ДЗВОНІВ І МАЙНА

10 травня 1930 р.

З переговорів з представниками Наросвіти і Музейного містечка 
з’я сувалося, що Наросвіта може претендувати максимум на 40% суми 
від реалізації дзвонів ліквідованих церков Лаври, а 60% слід передати 
Все українському музейному містечку. Слід саме в такій пропорції роз-
по ділити кошти, що надійдуть від продажу дзвонів та культового майна: 
Все українському музейному містечку – 21 тис. крб., Наросвіті – 15 тис. 
крб., Окружній раді безвірників – 1 тис. крб., а всього на 37.000 крб. 
надходженя яких у найближчий час забезпечено.

Зав[ідувач] окрфінвідділу   підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1667, арк. 4. Оригінал, маши-

нопис.

№ 18

ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ  
ВСЕУКРАЇНСьКОГО ЦЕНТРАЛьНОГО ВиКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

«ПРО ЗАКРиТТЯ МОЛиТОВЕНь І ДОЗВІЛ ВиКОРиСТОВУВАТи  
ЇХ ПРиМІщЕННЯ ДЛЯ КУЛьТУРНО-ОСВІТНІХ ПОТРЕБ»

22 березня 1931 р.

По Києву і приміській смузі закрити:
– синагогу в селі Броварах, приміщення передати під клуб;
– Архангело-Михайлівську церкву в селі Будаївка, приміщення 

передати під сільбуд;
– Спасо-Преображенську та Іосафівську церкви в селі Межигір’я 

Ново-Петрівської сільради, приміщення передати під культосвітні 
установи;

– церкву в селі Романівка, приміщення передати під сільбуд;
– Вознесенську церкву колишнього Флорівського монастиря в Києві, 

приміщення передати під клуб Житлокооперативу;
– Миколо-Іорданську церкву на вулиці Кирилівській, 51 у м. Києві, 

приміщення передати під архів;
– церкву в селі Гвоздів Васильківського району, приміщення передати 

під сільбуд;
– церкву в селі Кулажинці Велико-Димерського району, приміщення 

передати під культосвітню установу;
– синагогу “Беш-Гамедриш” на вулиці Артема, 14 у місті Хабне 

Велико-Димерського району, приміщення передати під клуб кустарів;
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– Михайлівську церкву в селі Устимівка Велико-Багачанського ра йо-
ну, приміщення передати під сільбуд.

Оригінал за належними підписами 
За оригіналом             підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1733, арк. 9. Копія, машинопис.

№ 19
ЛиСТ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТи УСРР  

КиЇВСьКІЙ КРАЙОВІЙ ІНСПЕКТУРІ ОХОРОНи ПАМ’ЯТОК КУЛьТУРи 
ТА КиЇВСьКІЙ МІСьКРАДІ щОДО РОЗБиРАННЯ СПОРУД ЦЕРКОВ 

КиЄВА І ЙОГО ОКОЛиЦь ТА ВиКОРиСТАННЯ КУЛьТОВиХ РЕЧЕЙ
13 липня 1931 р. 

Оголошенню не підлягає

Сектор науки Народного комісаріату освіти УСРР дає згоду на ро-
зі брання тих приміщень колишніх церков м. Києва та його околиць, які 
в даний час знаходяться в договірному користуванні релігійних громад 
і не мають історичного значення та художньої цінності. Усі виручені від 
про дажу матеріалів кошти повинні бути використані для поліпшення 
охо ро ни пам’яток культури у м. Києві, які потребують негайного ремонту 
й від будови. Орієнтовний список церков, які не мають історичного зна-
чення і призначені до розібрання, поданий Київською крайовою інс-
пек турою охорони пам’яток культури до Народного комісаріату освіти 
УСРР – затверджується. До початку розбирання церков Київська кра-
йо ва інспектура охорони пам’яток культури повинна в терміновому 
по рядку подати до Сектора науки Народного комісаріату освіти УСРР 
орі єнтовний прибутковий кошторис від продажу будівельних матеріалів 
зне сених церков і проект ремонтних робіт, пов’язаних з впорядкуванням 
ста ну місцевих пам’яток культури додавши до нього, крім кошторисів, 
вис новки Всеукраїнського Археологічного Комітету щодо реставрації 
і ре монтів пам’яток особливо цінних. 

Воднораз необхідно провести документальну фіксацію всіх без ви нятку 
будов та споруджень, які буде розібрано (копії планів, фо то гра фування 
зовнішнього і внутрішнього вигляду, деталі культової об ста новки, збирання 
й зосередження у відповідних органах архівних ма теріалів). Книжки, 
іконографічний матеріал, меморіальні пам’ятки куль тового значення, а та-
кож речі культу, що мають наукове, музейне зна чен ня, або ж можуть бути 
ви користані для розгортання масової ан ти ре лі гій ної пропаганди, шляхом 
ор ганізації відділів та пересувних виставок по районних краєзнавчих му-
зеях – передати до відповідних музеїв Києва, зо середивши весь анти ре лі-
гійний фонд при Лаврському антирелігійному ком бінаті. 

Заступник керівника сектору науки підпис   Похилевич
Головний інспектор охорони 
пам’яток культури    підпис  Левицький
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 3151, арк. 6, 6 зв. Оригінал, ма ши нопис.
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№ 20
ЛиСТ СЕКТОРА НАУКи НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТи УСРР 

КиЇВСьКІЙ МІСьКІЙ РАДІ І КиЇВСьКІЙ КРАЙОВІЙ ІНСПЕКТУРІ 
ОХОРОНи ПАМ’ЯТОК КУЛьТУРи щОДО РОЗБиРАННЯ  

СПОРУД ЦЕРКОВ м. КиЄВА
16 липня 1931 р.

За ініціативою Київської крайової інспектури охорони пам’яток 
культури в Будівній групі Київського міськплану погоджено питання 
про розборку споруджень і церков м. Києва, які не мають історичного та 
художнього значення, з тим, щоб усі здобуті кошти обернути на по ліп-
шен ня способів збереження тих першорядних і цінних пам’яток культури 
у м. Києві, що заслуговують на ремонт, охорону та вивчення. 

Сектор науки не заперечує проти використання з цією метою церков 
і споруджень, які знаходяться на обліку Київської крайової інспектури 
охорони пам’яток культури і в даний час не є в користуванні релігійних 
громад, – просить Міську раду оформити питання відповідною по ста но-
вою, забезпечивши з свого боку належний догляд і допомогу крайовій 
ін спектурі під час розборки зазначених в спискові споруджень і бу дов, 
а та кож в тій організаційній роботі, що пов’язана з впорядкуванням охо-
ро ни пам’яток культури у м. Києві.

Додаток: Орієнтовний список споруджень, які не мають історичного 
значення і призначені до розібрання.

Заст[упник] Наркома освіти  підпис          Гірчак
Заст[упник] керівника Сектора науки підпис  Похилевич
орієнтовний список споруджень, які не мають історичного зна-

чен ня і призначені до розібрання
Частина муру колишнього Іонівського монастиря, поч. ХХ ст.;
Частина муру єврейського кладовища на Лук’янівці, поч. ХХ ст.;
Йорданська церква;
Михайлівська церква при Жовтневій лікарні, 1895 р.;
Макарівська церква, 1897 р.;
Златоустівська церква;
Вознесенська церква на Сталінці;
Троїцька недобудована церква;
Іллінська церква біля вокзалу;
Магдалинська церква біля КПІ;
Єлизаветинська церква на Трухановому острові;
Слобідська церква;
Рубежівська церква;
церква при колишній Міщанській богадільні;
церква на Обсерваторному завулку;
Вознесенська церква на вул. Артема;
Введенська церква на Петрівці.

Без підпису
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 3151, арк. 4, 5. Оригінал, машинопис.
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№ 21
ВиСНОВОК ІНСПЕКТОРА КУЛьТІВ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи 

Т. СЛАВНОЇ НА ЛиСТ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТи УСРР 
щОДО РОЗБиРАННЯ СПОРУД ЦЕРКОВ, ЯКІ НЕ МАЮТь ІСТОРиЧНОГО 

ЗНАЧЕННЯ, НАДІСЛАНиЙ ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи
31 липня 1931 р.

Таємно

1–2. Мур колишнього Іонівського монастиря і мур єврейського кла -
довища на Лук’янівці не перебувають в розпорядженні адмінгрупи мі-
ськ виконкому;

3. Приміщення Йорданської церкви, що на вул. Кирилівській, 51, 
роз порядженням ВУЦВК передано та використовується Центральним 
ар хівом, і надалі пригідне для використання, а не зносу;

4. Михайлівська церква при Жовтневій лікарні функціонує, навіть не 
піднімалось питання про її закриття, крім того, в разі закриття церкви на 
її приміщення претендує лікарня; 

5. Макарівська церква на вул. Верхньоюрківській – функціонує. 
При міщення в дуже гарному стані. Можна використати під гуртожиток, 
клуб, їдальню, тощо;

6. Златоустівська церква – функціонує;
7. Вознесенська церква на Сталінці – функціонує;
8. Троїцька недобудована церква перебуває у віданні Комгоспу;
9. Іллінська церква на вул. Комінтерна, 25 – функціонує, приміщення 

велике, в хорошому стані;
10. Магдалинська церква біля КПІ – функціонує;
11. На Трухановому острові дві Єлизаветинські церкви: слов’янська 

і українська – обидві функціонують. Порушено клопотання про їх 
закриття, але для цього зібрано недостатньо підписів. Ряд установ 
претендує на їх приміщення після закриття;

12. щодо Слобідської церкви – поблизу Києва Слобідок декілька, 
а не одна, але усі церкви в них функціонують;

13. Рубежівська церква – функціонує;
14. Церква при колишній Міщанській богадільні – функціонує;
15. Церква Ісуса Сладчайшого на Обсерваторному завулку, 15 – 

спра ва про її закриття і знесення розглядається, її територію надано Все-
українському центральному кооперативному музеєві;

16. Вознесенська церква на вул. Артема – функціонує;
17. Введенська церква на Петрівці – функціонує.
Крім того, дуже цікавить мене справа, як може Народний комісаріат 

освіти УСРР затверджувати список церков та молитовних будинків, які 
підлягають знесенню, коли ці будівлі перебувають в оренді громад і нині 
функціонують. Додаю до цього свій погляд, що більшість зазначених 
приміщень після закриття може використовуватись державними уста-
новами, як це й досі робилось, а не руйнувати заради отримання коштів 
та будівельних матеріалів, які направлятимуться на охорону пам’яток 



Історія України

55

культури, в той час, що приміщення годні для користування без 
переробок та витрати коштів на нові будинки. Також ставлю до відома, 
що тов. Бодилевич, тимчасовий інспектор охорони пам’яток, ставить це 
питання та дає свій погляд, що церкви треба закривати не там, де цього 
вимагає маса, а по його плану, по-перше усього ті, що не є пам’ятками 
культури. Так питання у нас не може стояти, бо церкви зачиняються не як 
приміщення, а як релігійні одиниці, а це вимагає політичного підходу до 
вирішення питання. До цього додаю та сповіщаю Президію міськради, що 
ті церкви, які, як пам’ятки культури, були передані у відання Інспектури 
охорони пам’яток культури, досі не використовуються Інспектурою, 
а лише консервуються та мають багато пошкоджень, як наприклад, 
Михайлівський собор – іконостас та позолота поцвіли, мозаїка руйнується 
і обсипається, приміщення навіть не провітрюється. Гадаю, що Міськраді 
потрібно вжити заходів, якщо Інспектура охорони пам’яток культури не 
має можливості чи коштів утримувати передані їй церковні будівлі, їх 
слід передати іншим організаціям, які зможуть користуватись і стежити 
за збереженістю приміщень.

Інспектор культів   підпис    Т. Славная
З оригіналом згідно
Зав[ідувач] таємно-спец[іальних] діл
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 3151, арк. 3, 3 зв. Копія, маши-

нопис.

№ 22
ПРОТОКОЛ НАРАДи ПРи УПРАВІ МІЖРАЙОННОГО  

ІНСПЕКТОРА В СПРАВІ РОЗІБРАННЯ МиХАЙЛІВСьКОЇ  
ЦЕРКВи НА ТЕРиТОРІЇ ЖОВТНЕВОЇ ЛІКАРНІ

15 вересня 1931 р.
В зв’язку з протестом Інспектури охорони пам’яток культури, що 

роз бирання Михайлівської церкви розпочато без попередження Ін спек-
ту ри та оформлення з нею справи, на нараді дійшли такої згоди:

Четверта районна будівельна контора складає план розбирання 
церкви. 

Інспектура охорони пам’яток культури власним коштом впродовж 
двох днів сфотографує церкву як зовні, так і малюнки всередині.

Інспектура охорони здоров’я сплачує Інспектурі охорони пам’яток 
культури вартість матеріалів від розбирання, після відрахування вартості 
самого розбирання.

Замість свого права забронювати 20% будівельних матеріалів Ін-
спектура охорони пам’яток культури погоджується отримати від Інс пек-
тури охорони здоров’я 1,5–2 тис. цегли та 40 листів дахового заліза для 
ремонту інших закладів Інспектури.

Згідно:             підпис нерозбірливий
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 1733, арк. 14. Копія, маши нопис.
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№ 23
ЛиСТ ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «РУДМЕТАЛТОРГУ»  

ПРО ЗДАНиЙ МЕТАЛОЛОМ, ВЗЯТиЙ ІЗ ЦЕРКОВ,  
І ПРО ПЕРЕРАХУВАННЯ ВиРУЧЕНиХ ЗА НьОГО КОШТІВ

28 вересня 1933 р.

Прикладаючи до цього листа акти на здачу вам металолому в кіль-
кості: бронзи колокольної – 34647 кг.; габариту – 3154 кг.; цинку – 11 кг. 
про симо належні з вас кошти переказати на поточний рахунок міськради 
№ 2406 у міськбанку.

Акти на здачу металолому

церква Бронза Габарит цинк
Павлівська церква Ісуса Слад чайшого 1.027 43 -
Федорівська церква 940 150 -

Солом’янська церква 172 85 -

Сталінська церква 250 15 -

Солом’янська церква 1.670 25 -

Церква Євбаз 660 40 11

Маріїнська церква 1.192 314 -

Жилянська церква 1.881 -

Байкова церква 1.346 489 -

Церква Федора 1.720 188 -

Жилянська церква 1.973 221 -

Вознесенська церква 1.926 156 -

Стрітенсько-Скорбяща церква 1.400 76 -

Благовіщенська церква 3.386 - -

Видубецький монастир 760 5 -

Вознесенська церква 128 3 -

Сталінська церква 80 2 -

Байкова церква 1.050 100 -

Церква Федора 65 8 -

Видубецька церква 1.095 208 -

Церква Євбаз 1.495 65 -

Троїцька церква 1.984 155 -

Софійський собор 380 62 -

Покровський монастир 3.570 524 -
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церква Бронза Габарит Латунь цинк

Лавра 34 458, 0 3757, 0 11

5520, 0 – – –
Софійський 
собор – 850.0 – –

– 324.0 134.0 2.0

Всього: 39.978 кг. 4931, 0 кг. 134 кг. 2 кг.

На суму: 23.587,02 66, 57 54, 94 0,21

церква Бронза Габарит цинк

Сталінська церква 733 10 -

Лаврський собор 3.764 105 -

всього: 34.647 кг. 3.154 кг. 11 кг.
на суму: 20.139 крб. 60 коп.

Оригінал підписав:
Член Президії та секретар міськради          Ємцов
Зав[ідувач] кошт[орисно]- 
фін[ансової] частини              Козак
Зав[ідувач] юридич[ної] частини              Степаненко
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6082, арк. 34–36. Копія, маши нопис.

№ 24
ЛиСТ ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКРАДи «МЕТАЛЛОМУ»  

щОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНиХ  
ЗА МЕТАЛОЛОМ, ВЗЯТиЙ У ЦЕРКВАХ МІСТА

28 вересня 1933 р.

За актами на приймання металолому від 20.08 та 5.09 вам передано 
39 978 кг. бронзи, 4931, 0 кг. габариту, 134 кг. латуні, 2 кг. цинку. Просимо 
зазначену суму разом із заборгованістю в сумі 15 639 крб. 60 коп., а всього 
39 348 крб. 34 коп. належні з вас кошти переказати на поточний рахунок 
міськради у міськбанку.

Акти на здачу металолому

З оригіналом згідно:
Член Президії та секретар міськради           Ємцов 
Зав[ідувач] кошт[орисно]-фін[ансової] частини  Сідорович
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6082, арк. 37. Копія, маши нопис.
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№ 25
ДОПОВІДНА ЗАПиСКА КиЇВСьКОГО ОБЛАСНОГО ІНСПЕКТОРА 

ОХОРОНи ПАМ’ЯТОК КУЛьТУРи К. А. АНТиПОВиЧА КиЇВСьКІЙ 
МІСьКРАДІ щОДО СТАНУ РЕСТАВРАЦІЇ ВАЖЛиВиХ ПАМ’ЯТОК 

КУЛьТУРи У МІСТІ КиЄВІ
26 грудня 1933 р.

Серед пам’яток культури, взятих на облік та під охорону Київською 
обласною інспектурою охорони пам’яток культури є три пам’ятки, які 
перебувають у загрозливому стані, а саме: Софійська пам’ятка ХІ ст., 
Михайлівська пам’ятка ХІІ ст., Андріївська пам’ятка ХVІІ ст. Софійська 
пам’ятка завдяки злочинній безгосподарності релігійної громади та 
недогляду з боку відділу культів міськради почала руйнуватись. Сектор 
науки Народного комісаріату освіти УСРР жодних коштів не виділив. 
Андріївська пам’ятка давно перебуває у розпорядженні Інженерної 
управи Київського обласного господарського комітету, яка розпочала 
там реставраційні роботи, збудувавши риштування, на що витрачено 35 
тис. крб. Далі справа припинилась за браком робітників та матеріалів. 
Михайлівська пам’ятка перебуває в розпорядження Київського об лас-
ного історичного архіву. До приміщення пам’ятки з Софійського мит-
ро поличого будинку перевезено архівні фонди, які там гниють через 
вог кість. Крім того, до церкви весь час забираються безпритульні, які з 
архівних документів розкладають багаття, крадуть і ламають художній 
іконостас. Будова руйнується.

Київський обласний інспектор
охорони пам’яток культури   підпис     К. А. Антипович
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 5475, арк. 16–18. Оригінал, ма-

ши  нопис.

№ 26
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи 

«ПРО ЗАКРиТТЯ СОФІЙСьКОГО СОБОРУ
17 січня 1934 р.

Релігійна громада, яка використовує приміщення Софійського собору, 
не приділяє належної уваги щодо утримання приміщення собору, внаслі-
док чого воно не ремонтується й руйнується. Через відсутність охорони 
було чотири пограбування, під час яких вкрадено дуже цінні історичні ре чі. 
Релігійна громада має велику заборгованість і не спроможна забезпечити 
утримання та збереження цих приміщень. Враховуючи зазначене та те, 
що Софійський собор є історичною пам’яткою всесвітнього значення, 
а також те, що релігійна громада має можливість користуватись 
Благовіщенською молитовнею на вул. П’ятакова, 64, Президія міськради 
ухвалює вилучити приміщення Софійського собору на вул. Короленка, 22 
з користування релігійної громади та передати його до Всеукраїнського 
музейного містечка.
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Заст[упник] голови міськради      Колтунов
Секретар міськради       Проневич
За оригіналом:

Зав[авідувач] протокольної частини міськради підпис           Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 5475, арк. 31. Копія, ма ши-

нопис.

№ 27
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО ЗАКРиТТЯ 

КАЗАНСьКОЇ ЦЕРКВи СТА РОСЛОВ’ЯНСьКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ,  
щО ЗНАХОДиТьСЯ НА ТЕРЕНІ КОЛиШНьОГО ФРОЛІВСьКОГО 
МОНАСТиРЯ НА ВУЛ. ПРиТиСьКО-МиКІЛьСьКІЙ У м. КиЄВІ»

15 лютого 1934 р. 

Релігійна громада подала заяву про те, що вона не може забезпечити 
охорону молитовні та культового майна в ній, внаслідок чого були не-
одноразові крадіжки цінностей в церкві. Будинок руйнується, приведений 
у безгосподарний стан. Таким чином, релігійна громада порушила уго ду 
на користування молитовнею та виконувати її надалі громада не в змо зі 
через свою маломіцність. Закриття церкви не позбавить віруючих мо-
литовні, оскільки вони можуть задовольнити свої релігійні потреби у 
Притисько–Микільській та Успенській церквах старослов’янської орієн-
тації. Президія міськради ухвалює: церкву закрити, а приміщення пе-
редати «Ленкузні», що знаходиться у тому ж дворі, для використання під 
культосвітню установу – клуб.

Голова міськради                   Биструков
Секретар                     Проневич
Згідно: Зав[ідувач] протоколь-  
ною частиною міськради  підпис            Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6222, арк. 85. Копія, маши-

нопис.

№ 28
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН-

НЯ «ЗАГОТЗЕРНО» ПРиМІщЕННЯМ ПІД СХОВищЕ ЗЕРНА»
8 липня 1934 р.

Надати «Заготзерну» приміщення колишнього Фролівського монас-
тиря місткістю 35 вагонів під склеп для сховища зерна. Завод «Комбікорм», 
що використовує зараз це приміщення під склеп – виселити до своїх 
скле пів на вул. Нижній Вал і Турівську. Термін виконання – 48 год.

Оригінал підписали:
Заст[упник] голови міськради      Колтунов
Секретар міськради         Морозов
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За оригіналом: 
Зав[ідувач] протокольною  
частиною міськради              Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6231, арк. 62. Копія, маши нопис.

№ 29
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО ЗАБЕЗ ПЕ-

ЧЕННЯ «ЗАГОТЗЕРНА» ПРиМІщЕННЯМ ПІД СХОВищЕ ЗЕРНА»
8 липня 1934 р.

Надати «Заготзерну» приміщення колишнього Покровського монас-
тиря місткістю 150 вагонів під склеп для сховища зерна врожаю 1934 ро-
ку. «Укрцивільбуду», що використовує це приміщення під гуртожиток, 
надати 1,5 місяці для влаштування гуртожитку в іншому місці.

Оригінал підписали:
Заст[упник] голови міськради      Колтунов
Секретар міськради         Морозов
За оригіналом:  
Зав[ідувач] протокольною частиною міськради           Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6231, арк. 62. Копія, маши нопис.

№ 30
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи  

«ПРО ВІДВІД ЗЕМЕЛьНиХ ДІЛЯНОК ПІД БУДІВНиЦТВО»
9 липня 1934 р.

Відвести фабриці дитячого одягу дільницю для будівництва фабрики 
на території колишнього Фролівського монастиря, шляхом перебудови 
Казанської церкви.

Оригінал підписав: Голова міськради      Петрушанський
За оригіналом: Зав[ідувач]  
протокольної частини міськради  підпис          Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6219, арк. 9. Копія, машинопис.

№ 31
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО ВІДВІД 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛьНІЙ УПРАВІ ТЕРиТОРІЇ КОЛиШНьОГО 
МиХАЙЛІВСьКОГО МОНАСТиРЯ ТА САДиБ № 6, 8, 10 НА ВУЛ. ЖЕРТВ 
РЕВОЛЮЦІЇ ПІД БУДІВНиЦТВО БУДиНКІВ ЦК КП/Б/У ТА РНК УСРР»

8 серпня 1934 р.

Відвести під будівництво будинків ЦК КП/б/У та РНК УСРР те ри-
торію з будівлями колишнього Михайлівського монастиря, крім са диби 
КУБУЧу з 4–х поверховими будинками, частину садиби № 10 на вул. 



Історія України

61

Жертв революції, що займає Трьохсвятительська церква з трьома бу дин-
ками. Просити ВУЦВК про дозвіл знести Трьохсвятительську церкву 
в са дибі №10 на вул. Жертв революції.

Оригінал підписав: 
Голова міськради         Петрушанський
За секретаря міськради            Іванов
За оригіналом: Зав[ідуючий]  
протокольної частини міськради  підпис          Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6240, арк. 85. Копія, маши но пис.

№ 32

ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи «ПРО ЗАКРиТТЯ 
ТРьОХСВЯТиТЕЛьСьКОЇ ЦЕРКВи СиНОДАЛьНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ, щО 

РОЗТАШОВАНА НА ВУЛ. ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦІЇ, 10 У М. КиЄВІ»
8 серпня 1934 р.

Релігійна громада розпалась. Бажаючих поповнити п’ятидесятку 
немає. Трьохсвятительську церкву синодальної орієнтації, що міститься 
на вул. Жертв революції, 10 у м. Києві – закрити. Приміщення передати 
Управлінню будівництва Будинку Уряду під знесення для забудови 
будинку Раднаркому УСРР, оскільки воно порушило клопотання. 
Постанову передати до Президії ВУЦВК на затвердження.

Оригінал підписав:
Голова міськради          Петрушанський
За секретаря міськради            Іванов
За оригіналом: 
Зав[ідувач] протокольної 
частини міськради   підпис           Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6240, арк. 88. Копія, маши нопис.

№ 33

ПОСТАНОВА РАДи НАРОДНиХ КОМІСАРІВ УСРР «ПРО ЗВІЛьНЕННЯ 
ВІД МЕШКАНЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПРиМІщЕНь, щО ПІДЛЯГАЮТь 

ЗНОСУ НА ДІЛьНиЦІ БУДІВНиЦТВА БУДиНКУ УРЯДУ»
31 серпня 1934 р.

щоб забезпечити вчасний початок робіт по будівництву Будинку 
Уряду, визнати, що цілковите звільнення від мешканців і організацій 
приміщень, які підлягають зносу на дільниці будівництва, повинно бу-
ти проведено протягом вересня–жовтня цього року. Запропонувати Укр-
ци вільбуду протягом декади звільнити всі приміщення (гуртожитки, 
контору, склади), що він посідає на терені колишнього Михайлівського 
монастиря; Київській міській раді протягом двох декад надати відповідне 
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приміщення Автошколі та Управлінню студентського кооперативу, звіль-
нивши приміщення останніх в колишньому Михайлівському монастирі.

Заст[упник] Голови Ради 
Народних Комісарів УСРР         Шелехес
Керівничий Справ Ради  
Народних Комісарів УСРР         Г. Дроб
З копією згідно: 
Секретар Студкоопу   підпис       Гльокке
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6518, арк. 4. Копія, машинопис.

№ 34
ЛиСТ ЖиТЛОВОГО УПРАВЛІННЯ КиЇВСьКОЇ  

МІСьКОЇ РАДи ДО ПРЕЗиДІЇ МІСьКРАДи  
З ПРиВОДУ АНДРІЇВСьКОЇ ЦЕРКВи

9 лютого 1936 р.

Приміщення колишньої Андріївської церкви зараз вільні і ніким не 
ви користовуються. Але під церквою є підвальне приміщення та з бо-
ку вулиці є двохповерхова прибудова, які згідно постанови Президії 
Київської міської ради від 23.12.1934 р. відведені під цехи артілі «Шапкар-
капелюх», яка орендує згадані приміщення за орендним договором, ук-
ла деним на термін до 01.01.1938 р. Житлове управління вважає, що 
ос кільки ця церква дійсно є цінним пам’ятником архітектури ХVIII сто-
річчя – її слід передати Музейному містечку. 

Зав. житлоуправлінням   підпис      Антонов

Зав. сектором експлуатації 
житлового фонду    підпис       Алмазов
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 8712, арк. 2. Оригінал, маши нопис.

№ 35
ПЕРЕЛІК УСІХ ЗАКРиТиХ МОЛиТОВЕНь ПРАВОСЛАВНОГО 

РЕЛІГІЙНОГО КУЛьТУ У МІСТІ КиЄВІ
26 березня 1936 р.

№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса Примітка

1. Софійський малий собор старо слов’янська Короленка вул. бібліотека УАН

2. Мало-Микільський собор старослов’янська Кірова вул. знесений

3. Троїцький Іонівський 
мо настир старослов’янська Звіринець склад гаст ро-

но му

4. Казанська церква 
Флорівського монастиря старослов’янська Притисько-Ми-

кільська вул.
фабрика ди тя-
чого одягу
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№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса Примітка

5. Миколаївська церква 
Фло рівського монастиря старослов’янська Притисько-Ми-

кільська вул. ?

6. Покровська церква 
Покровського монастиря старослов’янська Діонісіївський 

завул. клуб

7. Миколаївська церква 
Покровського монастиря старослов’янська Діонісіївський 

завул. друкарня УАН

8. Андріївський собор старослов’янська Андріївський 
узвіз музей

9. Михайлівська церква при 
Жовтневій лікарні старослов’янська Левашовська 

вул. розібрана

10. Десятинна церква старослов’янська Короленка вул. обласний істо-
ричний архів

11. Воскресенська церква старослов’янська Спаська вул. розібрана

12. Єлизаветинська церква старослов’янська Труханів острів гуртожиток АТС

13. Різдва Предтечі (Бори со-
гліб ська) церква старослов’янська Борисоглібська 

вул., 10
склад електро-
станції

14. Троїцька церква старослов’янська Фрунзе вул. музей

15. Олександро-Невська 
церква старослов’янська с. Нивки розібрана

16. Знаменська церква (скит) старослов’янська Святошинське 
шосе

військове ві дом-
ство

17. Миколаївська церква старослов’янська Батиєва гора розібрана

18. Іллінська церква опозиційна Іллінська вул. заготзерно 

19. Покровська церква опозиційна Покровська 
вул., 7

обласний іс то-
рич ний архів

20. Ісуса Сладчайшого 
церква опозиційна Павлівська вул. розібрана

21. Троїцька церква старослов’янська Батиєва гора ?

22. Різдва Предтечі церква старослов’янська Звіринець згоріла

23. Дмитрівська церква старослов’янська Фрунзе вул., 6 гуртожиток

24. Преображенська церква старослов’янська Караваєві дачі ?

25. Братський собор старослов’янська Червона пл. контора

26. Миколи Доброго церква старослов’янська Покровська 
вул. гуртожиток

27. Різдва Христового церква старослов’янська Кірова вул., 24 гуртожиток

28. Скорбяща церква старослов’янська Ломаківська 
вул., 12 ?
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№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса Примітка

29. Церква на Аскольдовій 
мо гилі старослов’янська Аскольдове 

кладовище читовня

30. Введенська церква старослов’янська Рибальська 
вул., 2 гуртожиток

31. Хресто-Воздвиженська 
церква старослов’янська Воздвиженська 

вул., 13/15 майстерні

32. Петропавлівська церква старослов’янська Куренівка кінофабрика 

33. Всіх Святих церква старослов’янська щекавицька 
вул. розібрана 

34. Введенська церква старослов’янська Почаївська 
вул., 27 розібрана 

35. Хресто-Воздвиженська 
церква старослов’янська Чоколівка ?

36. Троїцько-Либідська 
церква старослов’янська Червоно ар мій-

ська вул., 51 ?

37. Троїцька церква старослов’янська Мишолівка клуб інвалідів 

38. Спасо–Преображенська 
церква старослов’янська хут. 

Преображенія клуб 

39. Олександра Невського 
церква старослов’янська вул. Кірова знесена

40. Лавра синодальна Печерськ музей 

41. Володимирський собор синодальна бульв. Т. 
Шевченка бібліотека УАН

42. Георгіївська церква синодальна Георгіївський 
завул. розібрана 

43. Макарівська церква синодальна Юрківська вул. військове 
відомство

44. Преображенський собор синодальна Червоноар мій-
ська вул. заготзерно 

45. Марино–Магдалинська 
церква синодальна  Шулявка розібрана 

46. Старо-Вознесенська 
церква синодальна Артема вул., 44 розібрана

47. Трьохсвятительська 
церква синодальна Жертв Ре во лю-

ції вул., 10 розібрана

48. Івано–Злотоустівська 
церква синодальна бульв. Т. Шев-

чен ка, 64 розібрана

49. Іллінська церква синодальна Комінтерна 
вул., 25 розібрана

50. Ольгинстка церква синодальна Кловська вул., 
14 гуртожиток 

51. Федорівська церква синодальна Овруцька вул., 
14 розібрана

52. Костянтинівська церква синодальна Фрунзе вул., 
6/8 розібрана
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№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса Примітка

53. Катерининська церква синодальна Лук’янівське 
кла довище згоріла

54. Феодосіївська церква синодальна Печерськ обласний іс то-
рич ний архів

55. Воскресенська церква синодальна Цита дель на 
вул., 13

обласний іс то-
ричний архів 

56. Михайлівський монастир українська Трьохсвя ти-
тель ська вул. розбирається

57. Софійський великий 
собор українська Короленка вул. музей 

58. Маріїнсько-Благо ві щен-
ська церква українська П’ятакова вул., 

64 розібрана 

59. Миколо-Іорданська 
церква українська Фрунзе вул., 54 розібрана

60. Петропавлівська церква українська Притисько-Ми-
кіль ська вул., 2 розі бра на

61. Успенський собор українська Червона пл., 5 розбирається

62. Великий Миколаївський 
со бор українська Кірова вул. ?

63. Церква «Нечаяна радість» українська Велика Кита їв-
ська вул., 27 житл. буд.

64. Вознесенська церква старовірська Почаївська 
вул., 26 ?

65. Катерининська церква грецька Червона пл. ?

66. Греко–уніатська церква греко–уніатська Павлівська вул. розібрана

67. Успенська церква старовірська
Набережно-
Ми кіль ська 
вул., 9/4 

буде клуб

Без підпису
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп, 1, спр. 6837, арк. 1–4.

№ 36
ПЕРЕЛІК УСІХ ФУНКЦІОНУЮЧиХ МОЛиТОВЕНь  
ПРАВОСЛАВНОГО РЕЛІГІЙНОГО КУЛьТУ У КиЄВІ

26 березня 1936 р. 

№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса

1. Миколаївська церква старослов’янська Святошино, 49

2. Георгіївська (дві церкви) старослов’янська Видубецька вул., 41

3. Набережно–Микільська церква старослов’янська Набережно-Ми кіль-
ська вул., 6
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№ 
п/п село назва молитовні її орієнтація

1. Мишолівка Троїцька церква старослов’янська

2. Мишолівка, хутір 
Пре об раженіє Спасо–Пре об ра женська церква старослов’янська

3. Музичі Михайлівська церква старослов’янська

4. Шпитьки Покровська церква старослов’янська

5. Тарасівка Успенська церква українська

6. Хотово Костянтинівська церква старослов’янська

7. Вишгород Борисо-Глібська церква старослов’янська

8. Гореничі Різдва Богородиці церква українська

№ 
п/п назва молитовні її орієнтація Адреса

4. Пантелеймонівська церква старослов’янська Троїцька вул., 20

5. Покровська церква на Пріорці старослов’янська Межигірський за-
вул., 24

6. Серафимівська церква старослов’янська Пуща-Водиця

7. Покровська церква на Солом’янці старослов’янська Мстислав ська вул., 
20

8. Стрітинська церква синодальна Горвиця вул., 33

9. Вознесенська церква синодальна Велика Василь ків-
ська вул., 54

10. Притисько-Микільська цер ква синодальна Хорева вул., 5

11. Вознесенська церква синодальна Байкове кладовище

12. Покровська церква синодальна с. Совки

Без підпису
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6837, арк. 5.

№ 37
ПЕРЕЛІК УСІХ ЗАКРиТиХ МОЛиТОВЕНь ПРАВОСЛАВНОГО 
РЕЛІГІЙНОГО КУЛьТУ ПО КиЇВСьКІЙ ПРиМІСьКІЙ СМУЗІ

26 березня1936 р.

Без підпису
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6837, арк. 6.
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№ 
п/п село назва молитовні її орієнтація

9. Старі Позняки Успенська церква старослов’янська

10. Плоське Покровська церква старослов’янська

11. Кухмістерська 
Сло бід ка Різдва Богородиці церква старослов’янська

12. Русанів Миколаївська церква старослов’янська

13. Заворичі Георгіївська церква старослов’янська

14. Петропавлівська 
Бор ща гівка Семенівська церква старослов’янська

15. Бровари Петропавлівська церква старослов’янська

16. Рудня Різдва Богородиці церква старослов’янська

17. Микільська 
Слобід ка Миколаївська церква старослов’янська

18. Літки Миколаївська церква українська

19. Дарниця Феодосіївська церква синодальна

20. Поштова Віта Різдва Богородиці церква старослов’янська

21. Гостомель Покровська церква українська

22. Нові Позняки Успенська церква старослов’янська

23. Бортничі Ново-Покровська церква старослов’янська

24. Рожни Різдва Богородиці церква старослов’янська

№ 38
ПОСТАНОВА ПРЕЗиДІЇ КиЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДи 
«ПРО АСиГНУВАННЯ КОШТІВ ДЛЯ РАДи СПІЛКи  

ВОЙОВНиЧиХ БЕЗБОЖНиКІВ НА АНТиРЕЛІГІЙНІ ЛЕКЦІЇ»
9 серпня 1939 р.

Із коштів Міськлекторію виділити 30 000 крб. для Ради Спілки во-
йов ничих безбожників на проведення антирелігійних лекцій.

В[иконувач] о[бов’язки] голови міськради 
Секретар міськради
За оригіналом: 
Зав[ідувач] протокольною  
частиною міськради              Козуб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 12 183, арк. 6. Копія, маши нопис.



Історія України

68

УДК [930.253:94](477) “1918/1920”

Горбатюк Микола

ЛИсТИ АнДрІЯ нІКовсьКоГо До сИМонА ПеТЛюрИ  
(1920–1921 рр.)

У публікації вперше подано частину листів міністра закордонних справ Ук-
раїнської Народної Республіки Андрія Ніковського голові Директорії Симону 
Петлюрі, які є важливим джерелом для вивчення міжнародної політики УНР 
та діяльності українського зовнішньополітичного відомства у другій половині 
1920–1921 рр.

Ключові слова: Андрій Ніковський, Симон Петлюра, листування, зовніш-
ньо політична діяльність УНР.

В публикации впервые представлена часть писем министра иностранных 
дел Украинской Народной Республики Андрея Никовского председателю Ди-
ректории Симону Петлюре, являющихся важным источником для ис сле дования 
международной политики УНР и деятельности украинского внеш не по ли ти че-
ского ведомства во второй половине 1920–1921 гг.

Ключевые слова: Андрей Никовский, Симон Петлюра, переписка, внешне-
по литическая деятельность УНР.

In the article for the first time correspondence of the Minister of Foreign Affairs 
Ukrainian People Republic Andrij Nikovs’kyi and head of Dyrectoria Symon Petlyura 
is viewed, which is a considerable source in studies of Ukrainian People Republic in-
ternational politics and activity of Ukrainian foreign politics department in the second 
half of 1920–1921.

Key words: Andrij Nikovs’kyi, Symon Petlyura, correspondence, foreign politics 
of Ukrainian People Republic.

Епістолярна спадщина є яскравим виявом суб’єктивного сприйнят-
тя дійсності, яка не тільки відображає індивідуально-психологічні особ-
ливості автора листів і демонструє його особисте ставлення до тих 
чи інших ідей, концепцій, подій і людей, а й відтворює певним чи ном 
конкретне історичне середовище в усій його повноті. Особливе міс це 
в дослідженнях епістолярію завжди посідало офіційне і приватне лис-
ту вання провідних державних діячів. Останнім часом спостерігаємо 
під ви щений інтерес істориків до листування учасників українського на-
ціо наль но-визвольного руху початку ХХ ст. – М. Грушевського, В. Вин-
ни чен ка, В. Липинського, Є. Чикаленка та ін. Значна частина опуб лі ко-
ваного епістолярію припадає на листування С. Петлюри. І якщо ра ніше 
іс торики переважно приділяли увагу листам самого С. Петлюри, то те-
пер посилився інтерес до листів, адресованих голові Директорії інши ми 
іс торичними постатями.

Одним із кореспондентів С. Петлюри був Андрій Васильович Ні-
ков ський (1885–1942) – відомий український громадсько-політичний 
ді яч, мово- і літературознавець, міністр закордонних справ УНР у трав-
ні 1920 – січні 1922 рр. Його епістолярна спадщина є значною, біль-
шість її збе рігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки Ук-

©  Горбатюк Микола, 2010
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раї ни ім. В. Вернадського (переважно листи приватного характеру) та 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 
Ук раїни (ЦДАВО України) (переважно ділове листування). Незважаючи 
на на яв ні два десятки праць1 і три дисертаційні дослідження2, присвячені 
різ ним аспектам життя і діяльності А. Ніковського, у його біографії все 
ж є чимало білих плям. Одним із аспектів, що потребує подальшого де-
таль ного дослідження – діяльність А. Ніковського на посаді міністра за-
кор донних справ УНР. Пролити світло на це питання можуть його листи 
С. Пет люрі.

Ці дві непересічні історичні постаті вперше зустрілися у Моск ві 
во сени 1914 р., коли А. Ніковський у складі делегації київського осе-
ред ку Товариства українських поступовців, до якої також входили 
М. Ва силенко і В. Науменко, прибув туди для обговорення з місцевими 
полі тиками ліберального спрямування питання щодо становища на оку-
по ваній російськими військами території Галичини3. С. Петлюра тоді 
був редактором журналу «Ураинская жизнь», який видавався у Москві, 
й очо лював один із радикальних гуртків ТУП. Цій зустрічі передувало 
ре гулярне листування А. Ніковського з С. Петлюрою як співробітника 
зга даного вище журналу в 1911–1912 рр. Утім, наразі невідомо про що 
лис тувалися ці діячі і які теми обговорювали під час зустрічі в Москві 
1914 р. Після вбивства С. Петлюри у 1926 р. в Парижі більшовицьким 
аген том А. Ніковський мав намір написати спогади про нього, до яких пла-
нував включити і свої згадки про їхню першу зустріч та про лис ту вання 
1911–1912 рр., але, на жаль, ці плани йому реалізувати не вда лося4.

У роки Першої світової війни і А. Ніковський, і С. Петлюра пра цю-
вали у споріднених загальноросійських неурядових доброчинних ор га-
ні заціях, покликаних сприяти організації тилу російської армії та до по-
ма гати хворим і пораненим солдатам. А. Ніковський перебував на служ бі 
у Комітеті Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст (КПЗФ 
ВСМ), де обіймав посаду уповноваженого по відділу пос та чан ня, скла дів 
і військових магазинів та деякий час виконував обо в’яз ки осо бо упов но-
важеного КПЗФ ВСМ. С. Петлюра тоді ж працював упов новаже ним Все-
російського земського союзу допомоги хворим і по ра неним воїнам на За-
хід ному фронті і очолював Українську фронтову ра ду. Однак, як свідчать 
до кументи, у той час вони не бачились і не лис тувались.

Після початку Лютневої революції 1917 р. і березневих подій у Киє-
ві, обидва політичні діячі включилися у розбудову української держави – 
були членами Центральної Ради (А. Ніковський також членом Малої 
Ради), брали участь у формуванні органів автономної влади, а згодом не-
за лежної української держави. І А. Ніковський, і С. Петлюра обіймали 
про відні пости у впливових українських політичних партіях того ча су: 
перший був заступником голови Української партії соціалістів-фе де ра-
лістів (УПСФ), другий – одним із лідерів Української соціал-де мок ра-
тич ної робітничої партії.

У червні 1917 р. після створення Генерального Секретаріату С. Пет-
лю ра став першим генеральним секретарем військових справ. Наприкінці 
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того ж року через незгоду з політикою В. Винниченка і недооцінки лі де ра-
ми Центральної Ради ролі збройних сил, С. Петлюра залишив цю посаду 
і виї хав на Лівобережжя, де сформував Гайдамацький кіш Слобідської 
Ук раїни, що відіграв вирішальну роль у придушенні більшовицького 
пов стання в Києві в середині січня 1918 р.

Незважаючи на спільність позиції А. Ніковського і С. Петлюри 
стосовно бачення майбутнього України – обоє прагнули надання Україні 
автономії у складі перебудованої на демократичних засадах Росії та 
створення оптимальних умов для розвитку української нації – вже 
у 1917 р. між ними виникли деякі розбіжності у поглядах на шляхи 
досягнення поставлених цілей. А. Ніковський, дотримуючись позиції 
Української партії соціалістів-федералістів, часто критикував С. Петлюру 
на сторінках друкованого органу УПСФ газети «Нова рада» за «військове 
авантюрництво» та висміював його військові походи на Лівобережжя5. 
«До 20-го року я з ним (Петлюрою), – писав А. Ніковський у своїх 
«зізнаннях» під час допитів у ГПУ наприкінці 1929 р., – у революційних 
подіях зустрічався тільки один раз, коли він в кінці 1917 р. звернувся до 
мене, як уповноваженого Союзу Городів (Всеросійського союзу міст – 
М. Г.), просячи допомоги санітарною обслугою його загону, з яким він 
урочисто вирушав на Полтавщину для боротьби з більшовизмом. Ви-
ра хувавши по числу возів і кип’ятильників, що він прохав, чисельність 
йо го загону, у яких дві сотні душ, я, сміючись, завжди оповідав про 
146 славних вояків-петлюрівців, що пішли в похід ні по що і вернулися 
ні з чим»6. Таке, необ’єктивне ставлення А. Ніковського до С. Петлюри, 
вклад якого у справу створення української армії є беззаперечним, мож-
на пояснити його близькою співпрацею в той час з М. Грушевським та 
В. Винниченком, яким С. Петлюра вже з кінця 1917 р. не імпонував своєю 
самостійністю і недостатньою «революційністю».

Після гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. і А. Ніковський, 
і С. Петлюра перебували в опозиції до нової влади. Призначені гетьманом 
ке рівники нового уряду – М. Устимович, М. Василенко та Ф. Лизогуб – 
для того, щоб на дати більшої легітимності цій владі, намагалися залучи ти 
пред став ників партії соціалістів-федералістів до участі у діяльності Ра ди 
міністрів Української Держави. А. Ніковському запропонували портфель 
міністра праці, але він відмовився від цієї пропозиції і відстоював по-
зицію недопущення членів партії в уряд УД. У цей час він зо се ре дився 
на редагуванні газети «Нова рада» і творенні та розбудові Ук раїн сько го 
національного союзу – нової політичної структури, що об’єд нала різ ні 
політичні сили демократичного спрямування на ґрун ті спільної бо ротьби 
проти гетьманату П. Скоропадського. Тоді ж С. Петлюра очо лю вав Київське 
губернське земство та Всеукраїнський со юз земств, ак тив но виступав 
проти відродження великої земельної влас ності, за що був заарештований 
і в липні–листопаді 1918 р. відбував тю ремне ув’язнення.

Отже, обидва політичні діячі перебували в опозиції до уряду гетьмана 
П. Скоропадського. Проте вже у цей час намітилися відмінності у їхніх 
поглядах на шляхи розбудови України. З огляду на характер діяльнос ті 
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А. Ніковського можна стверджувати, що він прагнув мирного розв’язан-
ня протистояння між гетьманом і його прихильниками та політичними 
силами соціалістичного і ліберального спрямування шляхом включення 
представників різних політичних сил у склад уряду УД і розбудови Ук-
раїни як буржуазно-демократичної держави. Про це свідчить його дія-
льність як голови Українського національного союзу та участь у пе-
ре говорах із гетьманськими колами з приводу залучення до уряду УД 
пред ставників ліберальних політичних сил. С. Петлюра ж прагнув по-
ва лення гетьманату і переходу державної влади в руки політичних сил 
со ціалістичного спрямування, а також, усвідомлюючи невідворотність 
вій ськової боротьби із більшовиками, першочерговим завданням вважав 
ство рення власної боєздатної армії.

А. Ніковський не підтримав антигетьманське повстання і створення 
Ди ректорії УНР. Він, а також есефи С. Єфремов і А. Саліковський та 
ес дек В. Садовський, як згадував В. Винниченко, вважали підготовку 
пов стання «небезпечною авантюрою, яка безумовно не вдасться й яка 
при несе надзвичайну шкоду всій українській справі»7. Зовсім іншу по-
зи цію відстоював С. Петлюра. 11 листопада 1918 р. його було звільнено 
з в’яз ниці під дане ним слово не виступати проти гетьмана, а вже 13 лис-
топада він виїхав у Білу Церкву для організації антигетьманського пов-
стання. 14 листопада на вимогу Січових Стрільців його включено у склад 
Директорії як головнокомандувача революційних військ.

Після приходу до влади Директорії А. Ніковський перебував у лоя-
ль ній опозиції до влади. Він, як і значна частина проводу УПСФ, на-
по лягав на скликанні тимчасового передпарламенту, оскільки обраний 
Ди ректорією курс на організацію влади через Трудовий Конгрес вважав 
по милковим8, виступав проти соціалістичних «напівбільшовицьких» екс-
пе риментів і обстоював буржуазно-демократичний шлях розвитку Ук-
раїни. Така позиція йшла врозріз із позицією лідерів Директорії, особливо 
В. Винниченка, а тому участь А. Ніковського у роботі державних органів 
влади була неможливою. У той час він зосередився на журналістиці, на-
ма гаючись впливати на напрям державного курсу шляхом критики дій 
вла ди на шпальтах редагованої ним газети «Нова рада».

Зауважимо також, що після відступу військ Директорії і захоплення 
Ки єва Червоною армією А. Ніковський залишився в українській сто-
ли ці, але був змушений відійти від політичної діяльності. Упродовж 
1919 р., побоюючись переслідувань більшовиків, він жив у Києві не-
ле гально за підробленим паспортом9. Тоді А. Ніковський був членом 
Ор ганізаційного комітету і Ревізійної комісії Українського Червоного 
Хрес та, редактором часописів «Нова громада» і «Кооперативна зоря», 
спів працював із видавництвом «Друкар», був директором першого в Ук-
раїні кінематографічного підприємства «Українфільм»10.

У той же час С. Петлюра поринув у вир політичної і вій сько вої бо-
роть би. 10 лютого 1919 р. під тиском Антанти він фактично од ноосібно 
очо лив Директорію УНР. Упродовж 1919 р. під його ке рів ницт вом Армія 
УНР вела боротьбу проти військ Польщі, більшовиків та білогвардійців.
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Новий етап у взаєминах між українськими державними діячами роз-
по чався після підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між 
УНР і Польщею, в результаті якого об’єднана польсько-українська армія 
ви ступила проти більшовиків і почала поступово витісняти їх із території 
України.

Невдовзі після укладення вказаного договору українські громадсько-
політичні діячі (А. Ніковський, В. Прокопович, О. Саліковський, В. Са-
довський та Л. Чикаленко), що залишалися в Києві у період біль шо виць-
кої окупації, організували Громадський комітет, який мав стати вищим 
ор ганом влади в Києві та на визволених від більшовиків територіях11. Тоді 
ж значно зросла політична і державницька активність А. Ніковського. 
Він вклю чився у роботу по формуванню нових місцевих органів вла ди, 
а у трав ні 1920 р. був членом колегії при губернському комісарі Ки їв щи-
ни12. 14 травня А. Ніковський у складі делегації від Громадського ко-
мі тету вирушив у Вінницю, де відбулася його зустріч із С. Петлюрою. 
19 трав ня 1920 р. вони повернулися у Київ, де в результаті домовленості 
з Гро мадським комітетом 26 травня 1920 р. постав новий уряд УНР, до 
яко го А. Ніковський увійшов як міністр закордонних справ13.

Посаду голови зовнішньополітичного відомства УНР А. Ніковський 
зай мав до 22 січня 1922 р. Тоді він мав значний вплив на формування 
ук раїнської зовнішньої політики, сприяв налагодженню дипломатичних 
від носин із країнами Європи, організовував роботу МЗС УНР. Вод но-
час брав активну участь у роботі Ради народних міністрів УНР і Ради 
Республіки та створенні Українського центрального комітету, який 
мав відстоювати права укра їн ських емігрантів у Польщі. Після де місії 
А. Ніковський деякий час про дов жу вав жити у Тарнові. У квітні 1922 р. 
у Варшаві відбулася його остання зуст річ з С. Петлюрою, під час якої 
го лова Директорії за пропонував йо му очолити дипломатичну мі сію УНР 
у Румунії. Втім, цю пропозицію А. Ні ковський відхилив, мо тивуючи свою 
від мову бажанням остаточно ві дійти від політики14. З жовт ня 1922 р. до 
жовтня 1924 р. він мешкав у Бер ліні, де працював у ви давництві Якова 
Оренштайна «Українська нак ладня»15, а у листопаді 1924 р. при допомозі 
С. Єфремова повернувся в Ук раїну для роботи в Ко місії словника живої 
української мови Всеукраїнської академії наук.

Загибель С. Петлюри справила надзвичайно сильне враження на 
А. Ні ковського, оскільки він, навіть через три з половиною роки після 
цієї події, даючи свідчення по справі СВУ, писав: «Смерть Петлюри 
в кін ці травня 1926 року тяжко мене приголомшила найбільше як факт 
осо бистого значіння – мій конфлікт з ним і, як мені тепер здавалося, зу-
хва ла порада вмерти, щоб урятувати свою репутацію, набували тепер 
про тиречистого характеру, а власне, що я здобув собі спокійний притулок 
на Україні, здавши УНР’івські позиції, а він, може й без глибокої впев-
не ности, все ж таки ніс до кінця раз піднятий прапор; він працював для 
обо в’язку, а я, не маючи воли робити що хочу, не знайшовши для себе 
твер дого ґрунту для праці, роблю маленьку обчикрижену роботу за-для 
шмат ка хліба»16.
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У листах до С. Петлюри А. Ніковський торкався низки важливих 
пи тань:

По-перше, він інформував С. Петлюру про діяльність МЗС та іно-
зем них представництв УНР. Зокрема, у його листах йшлося про: участь 
пред ставників УНР у конференції прибалтійських держав у Булдурі 
у серп ні-вересні 1920 р.; реакцію МЗС УНР на укладення перемир’я між 
Ра дян ською Росією й Польщею у жовтні 1920 р.; налагодження відносин 
із генералом П. Врангелем; ставлення до Кубанської Республіки та на-
ла годження співпраці з нею; заходи, спрямовані на поширення впливу 
УНР на Зелений Клин, територію Далекого Сходу, заселену переважно 
ук раїнцями; підготовку до друку «Синьо-жовтої книги уряду УНР»; 
ви могу офіційних представників Радянської Росії вислати з території 
Поль щі членів уряду УНР; фінансову діяльність посла УНР у Швейцарії 
М. Василька тощо.

По-друге, у листах обговорювалися важливі питання державного 
жит тя УНР. Так, йшлося про: створення нового уряду УНР у березні 
1921 р.; переговори з польським урядом у квітні-липні 1921 р. щодо на-
дання уряду УНР матеріальної допомоги; про повернення урядові УНР 
грошових коштів із депозитних рахунків Української Держави, роз-
міщених у банках Німеччини, Австрії та Угорщини; можливість об’єд-
нання Армії УНР та військових з’єднань Б. Савінкова тощо.

По-третє, в листах А. Ніковський висловлювався про необхідність 
ре формування системи органів державної влади УНР. Зокрема він про-
понував: зменшити вплив військових (генералів Армії УНР) на прий-
няття рішень Радою народних міністрів УНР та фінансування ар мії, 
пе ренаправивши вивільненні кошти на фінансування цивільних ор га-
ні зацій; усунути від влади низку громадсько-політичних діячів, які ви-
явилися нездатними до управління державою у складних умовах вій-
ськового часу або були причетними до корупційних діянь.

По-четверте, А. Ніковський висвітлював життя української еміграції 
в Європі. Зокрема, він інформував С. Пет люру про: процес створення 
Українського центрального комітету у Поль щі; поступовий розклад 
української еміграції та поширення не правдивих чуток про бездіяльність 
А. Ніковського як міністра закордонних справ УНР та про зловживання 
С. Петлюри владою; переговори члена Директорії А. Макаренка, які 
велися без відома С. Петлюри, з міністром закордонних справ Німеччини 
В. Сімонсом про видачу коштів із де по зитних рахунків Рейхсбанку; 
критику діяльності уряду УНР тижневиком «Воля України» (Відень) 
і її редактором В. Піснячевським; ставлення російської еміграції до 
відновлення незалежної української держави та ін.

По-п’яте, А. Ніковський в епістолярії обговорював із головним 
ота маном кадрові питання – про можливі зміни у складі закордонних 
дип ломатичних представництв УНР. Інколи в листах подавалася ха рак -
теристика особистих і професійних якостей співробітників МЗС та дип-
ло матичних представництв УНР, інших громадсько-політичних діячів, 
з яки ми контактував їхній автор.
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По-шосте, у листах значну увагу приділено підготовці і проведенню 
Другого зимового походу – зокрема йшлося про: переговори з пред став-
ни ком Українського вільного козацтва І. Полтавцем щодо участі цієї 
ор ганізації у поході; інформування іноземних держав про хід боротьби 
з біль шовиками та становище в Україні після його поразки та ін.

По-сьоме, у них розглядалися питання участі УНР у міжнародному 
житті – можливість перегляду Варшавського договору 1920 р. із 
залученням до участі у ньому Румунії; створення при підтримці країн 
Антанти Чорноморського союзу; залучення України до участі у Малій 
Антанті тощо.

Листи, що публікуємо нижче, зберігаються у двох фондах 
ЦДАВО України – ф. 1429 (Канцелярія Директорії УНР. 1918–1921 рр.) 
та ф. 3696 (Міністерство закордонних справ УНР. 1918–1924 рр.). 

Усі 12 листів написано від руки; серед них – 8 оригіналів і 4 копії. 
Слід зазначити, що у листах-копіях спостерігаємо більшу кількість ор-
фо графічних і пунктуаційних помилок та описок, які, очевидно, було до-
пу щено при переписуванні з оригіналу.

Тексти листів публікуємо без скорочень, зі збереженням стилістичних 
та орфографічних особливостей мови автора. Археографічне опрацювання 
текстів документів проведено відповідно до загальноприйнятих правил:

−	 авторські скорочення, власноручні підписи, пропущені слова, 
прийменники чи сполучники, відновлені упорядником, взято у квадратні 
дужки;

−	 без застережень виправлено явні помилки і описки та вилучено 
повтори;

−	 відсутні знаки пунктуації проставлено таким чином, що вони не 
спотворюють зміст листів;

−	 апострофи і пропущені букви проставлено відповідно до норм 
сучасного правопису;

−	 курсивом подано власноручні підписи автора листів та службових 
осіб, які робили надписи на листах;

−	 збережено авторські підкреслення.
Місце і час написання листів визначено за їхнім змістом і авторським 

датуванням. Незалежно від наявності у листі авторської дати, вказівку 
упорядника на час і місце написання листа подано над авторським текстом 
праворуч. Дата та/або місце написання листа, якщо їх встановлено за 
змістом, зазначено у квадратних дужках.

Листи подано у хронологічній послідовності. Публікація супро вод-
жується коментарями, у яких подано пояснення термінів, слів іншомовного 
по ходження, історичних подій, а також здійснено ідентифікацію пер-
соналій та географічних назв, про які йдеться у листах.

1 Горбатюк М. Діяльність А. Ніковського на посаді міністра закордонних справ 
УНР в контексті українсько-польських відносин (травень 1920 – січень 1922 рр.) // 
Вісн. Київ. нац. лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». 
Вип. 13 / гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2007. – С. 131–
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160; Горбатюк М. Діяльність А. Ніковського як журналіста, редактора, видавця // 
Журналістика: наук. зб. / за ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. 
ун-ту ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 128–136; Горбатюк М. А. Ніковський як співробітник 
і редактор газети «Рада» // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 44–57; Дунай П. 
Андрій Ніковський у контексті доби : проблема митця й епохи : (до 120 річчя від дня 
народження) // Визвольний шлях. – К., 2005. – Кн. 9–10 (верес.–жовт.). – С. 122–139; 
Дунай П. Андрій Ніковський : долаючи межі часу : монографія. – К. : Твім Інтер, 
2009. – 240 с.; Миронець Н. «Теперішні листи колись будуть цінним матеріалом для 
історії…» (листування Андрія Ніковського з Євгеном Чикаленком. 1917 рік) // Пам’ять 
століть. – 1997. – № 5. – С. 24–27; Середенко Ю. Андрій Ніковський у документальних 
свідченнях // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 114–120; Середенко Ю. Джерела 
для дослідження видавничої діяльності А. Ніковського // Бібл. вісн. – 2006. – №2. – 
С. 35–40; Середенко Ю. Джерела до вивчення біографії А. Ніковського // Наук. праці 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / [ред. кол. О. С. Онищенко 
(голова) та ін.]. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 448–457; Старовойтенко І. Епістолярний 
діалог Євгена Чикаленка з Андрієм Ніковським // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, 
політика : зб. ст. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 316–336; 
Яременко В. Феномени Андрія Ніковського // Укр. газета плюс. – 2008. – № 15. – 
17–23 квіт.; № 16. – 24–30 квіт.; № 45. – 18–31 груд.

2 Дунай П. О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія 
Ніковського : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. – К., 2006. – 202 арк.; Середенко Ю. В. 
Творча спадщина А. В. Ніковського як джерело дослідження громадсько-політично-
го та культурного життя України першої третини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. 
іст. наук : 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дис-
ципліни». – К., 2008. – 20 с.; Горбатюк М. В. Громадсько-політична діяльність 
А. Ніковського (1885–1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія 
України». – Запоріжжя, 2010. – 20 с.

3 ГДА СБ України, 68097 фп, т. 59, ч. 3, арк. 601.
4 Там само, ч. 2, арк. 445.
5 Там само, ч. 3, арк. 557.
6 Там само, арк. 617–618.
7 Винниченко В. Відродження нації. Історія української революції. Марець 

1917 р. – груд. 1919 р. – К. ; Відень : Дзвін, 1920–?. – Ч. 3. – 1920. – С. 94.
8 Любовець О. М. Українські партії й політичні альтернативи 1917–1920 років : 

монографія. – К. : Основа, 2005. – С. 184.
9 ГДА СБ України, 68097 фп, т. 59, ч. 1, арк. 108.
10 Там само, арк. 109; там само, ч. 3, арк. 608–611.
11 Там само, ч. 3, арк. 624.
12 ЦДАВО України, ф. 3563, оп. 1, спр. 92. арк. 44
13 Там само, ф. 1429, оп. 2, спр. 6, арк. 72; Мазепа І. Україна в огні й бурі ре-

во люції 1917–1921 / Ісак Мазепа ; [передм. та ком. В. Яблонський]. – К. : Tempora, 
2003. – С. 412, 414.

14 ГДА СБ України, 68097 фп, т. 59, ч. 3, арк. 674.
15 Там само, ч. 2, арк. 372.
16 Там само, арк. 411.
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№ 1
1 жовтня 1920 р., [Варшава]

Глибокошановний Пане Отамане!
Від’їзжаючи сьогодня до Тарнова1, маю честь повідомити Вас, що 

тер мін мого виїзду за кордон, а також поширення роботи пресових бюр 
та їх реорганізація загальмуються стільки, скільки й далі М[іністерст]во 
Закорд[онних] Справ пробуватиме в стані хроничного безгрошівля. Не 
стільки ширші плани М[іністерст]ва, але й робота його самого та під-
три мання звичайного зв’язку з закордоном потрапили в глухий куток, 
з яко го не видно ніякого просвітку. В Вінниці я застав у М[іністерст]ві2 
21-го урядовця, а тепер у мене їх – 26. Технична робота М[іністерст]-
ва сильно зросла, – власне її не було, а тепер все-таки технична робота 
про вадиться дуже інтенсивно. Постановою Ради М[ініст]рів скасовано 
плат ню за позаурядову працю3, значить я вже не можу провадити роботу 
в спіш ному порядкові і в мене за вересень вже дещо позалежувалось ви-
ко нанням на два тижні. Взяти вдвоє більше урядовців я також не можу, 
бо це були би всі галичане, місцеві люде, за яких ніхто окрім місцевих 
лю дей ручитися не може, – значить догнати лінію роботи можна тільки 
по двоєними зусиллями теперішнього, певного і провіреного апарату.

Потім, скупі видачі з М[іністерст]ва Фінансів просто таки ріжуть 
і престиж, і працю М[іністерст]ва. Коли О. Ф. Саліковський4 на три дні 
спізнився до Риги5, то як раз на ті три дні, що їх виходив наш урядовець 
по митарствах Держ[авної] Скарбниці. Висилка всяких кур’єрів, оплата 
поодиноких видатків усяким агентам і корисним людям затримується без 
краю через малий кредит М[іністерст]ва і через довгі видачі маленьких 
сум. Посилка телеграм з вістями про наш фронт затримується через те, 
що гроші на це видаються малими авансами. Через це все я вхожу в Раду 
М[ініст]рів з докладом про збільшення особистого фонду М[ініст]ра 
Закорд[онних] Справ. В справі 5-мілійонової асигновки на пропаганду 
за кордоном нема Вашого затвердження, а без цього про мою поїздку та 
поширення пропаганди нічого й думати.

Зв’язок наш із польською пропагандою я маю налагодити незаба-
ром. Власне в мене вже готова схема нашої пропаганди, яку я подам 
в Вар ша ві, але це – тільки частина роботи і то така, де ми не будемо 
ма ти віль ної руки.

В справі визволення наших коштів у Німеччині6, на мою думку, 
треба заявити німцям: або вони мусять зараз і негайно звільнити коло 
1/3 частини фондів, або ми рішучо припиняємо всякі заходи в Берліні, 
робимо заходи по инших теренах, а також робимо з цього політичні 
висновки що до «нейтральности» німецького уряду. Коли б не те, що 
німці можуть мені зробити провокацію любезним прийомом, я поїхав би 
до Берліну, а так – це справа дуже небезпечна.

В справі пропозицій п[ана] Луара найкраще було би вирядити до 
Па рижу В. К. Прокоповича7 з широкими повноваженнями що до еконо-

Пану Головному Отаману 
Війська У.Н.Р.
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міч них, торговельних і навіть військових комбінацій, а також із правом 
позитивно говорити про можливість нашої федерації з Білою Руссю. 
Перед цим слід Вяч[еславу] К[остянтинови]чу [Прокоповичу] побувати 
в Варшаві і вияснити погляди польського уряду на Білорусь, пограничні 
спори то що.

З пол[ковником] Данильчуком8 я говорив і повносив у проект вій-
сько вої конвенції9 деякі поправки. Він, на мою думку, нашу участь в кон-
вен ції [хоче] обставити деякими особливими умовами для України. Ук-
раї на, мовляв, окремо загрожена від Росії, стоїть вона на отшибі, але 
до помагатиме надбалтійським державам головним чином економічно 
під час війни і без неї; але ці держави без усякого риску для себе і без на-
шого домагання військової допомоги на Україні повинні нам зараз і не-
гайно дати зброю. А що ця зброя, російська, їм зараз непотрібна, то зна-
чить повинні її дати дешевою ціною.

Прошу прийняти вислови моєї щирої пошани до Вас і побажання 
доброго здоровля.

Андрій Ніковський
М[ініст]р Закорд[онних] Справ

P. S.: коли б В. К. Прокопович не схотів їхати до Парижу, можна 
було би це пропонувати Л. Є. Чикаленкові10 в супроводі військового та 
економіста. Він згодиться.

Андрій Ніковський*

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 142–143. Рукопис. 
Оригінал.

№ 2
3 листопада 1920 р., [Тарнів]

Глибокошановний Симоне Васильовичу!

[1)] Ратифікація прелімінарій Ризького миру11 повинна неодмінно 
з нашого боку викликати помітну реакцію. Нота, котру я переслав до 
Варшави, лишиться очевидно гласом вопіющого в пустині, так само як 
і нота про агітацію Вітоса12 і РАТ-а13 проти нашої армії14. За инших обставин 
мусіли би подати на демісію прем’єр-міністр і м[ініст]р закордонних 
справ, бо вся наша політика орієнтована була на Польщу. Але зараз це 
неможливе, і тому принаймні потрібно, щоб м[ініст]р закордонних справ 
подав на демісію. Я це і зробив. Окрім цеї демонстративної сторони 
єсть іще сама суть справи, котра каже, що в Варшаві робота будувалася 
не досить глибоко, а за це я мушу і сам себе картати і від Вас почути 
справедливу нагану. Не оправдує мене й те, що голова Варшавської місії 
був од мого впливу зовсім забронований – факт той, що м[іністерст]во 
тут не проявило досить енергії й рішучости. Дістаючи й далі фактичну 

* На бланку листа надруковано надпис «Міністр Закордонних Справ Української 
Народної Республіки. Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire 
Ukrainienne».

Пану Головному Отаманові  
Військ У.Н.Р. і голові Директорії
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допомогу від Польщі, стоючи й далі на ґрунті польсько-українського 
союзу, ми мусимо, одначе, на ширших європейських теренах шукати 
собі підтримання. Долучаю до цього листа Вам копії з моїх листів до 
наших закордонних політиків – Марголіна15, Василька16, Шульгина17, де 
ці погляди, Вам відомі та й природні в даних обставинах, висловлені.

Демісію мою щиро Вас прошу прийняти. Коли я Вам потрібен як 
робітник, то буду працювати на всякому, якому скажете, становищу.

2) З пересланої Вами мені копії листа К. А. Мацієвича18 бачу, що він 
охотиться поїхати до Врангеля19. Це добре. І добре було б, щоб він перед 
тим або по тому поїхав до Парижу. Проти гр[афа] Тишкевича20 вопієть 
цілий світ. Філософов21 у Варшаві заявив одверто, що це «розслабленый 
старецъ-маніак». Це не так, але потрібна проста перестановка. Якби Ви 
і К. А. Мацієвич погодилися на Париж, можна було б п[ана] Яковлєва22 
чи кого іншого посадовити в Букарешті: в Бельгії й Голландії досить 
пашпортного відділу. Гр[аф] Тишкевич дозволив собі нарешті негарний 
вибрик проти мене: в листі в «Укр[аїнській] Думці»23, кидаючи камінці 
в город соц[іалістів]-федер[алістів], зацитував ніби мої слова з інтерв’ю 
в «Общем Деле», яких я натурально не казав.

3) Після поїздки Йонеску24 до Варшави Сапіга25 поїде до Букарешту. 
Слід було б К. Мацієвичу з ними побачитися. Мені здається, що коли 
справа Малої Антанти26 не вигорить, то у всякім разі може прийти до 
польсько-румунського союзу. Наше відношення до союзу могло би 
бути таким: ми не заінтересовані в участи в цьому союзі, бо союзники 
нам як слабшому участникові поставили б тяжкі умови. Ні в їхнім, ні 
в нашім інтересі не стоїть повалення большевиків у самій Росії, поки 
ми не скріпимося; а значить вони повинні засвоїти собі наш погляд на 
Врангеля як на внутрішнє російське питання і відповідним чином нас 
і Врангеля трактувати. Фактична допомога повинна зрости для України. 
Моральна виявиться в визнанню нас Румунією, а з боку Польщі, щоб не 
чіпати договору 22 / ІV27, котрий поляки тепер коректували би на свою 
користь, – обміном повноважними послами, що рівнозначне повному 
визнанню. Все инше, що витікало би з цих принціпів – справа спеціяльних 
договорів. В такому духові я виряжаю листа до К. Мацієвича. Коли ви 
маєте иншу думку, дуже прошу Вас написати мені.

4) А. Г. Макаренко28, як побачите з посланих Вам матеріялів, пустився 
берега зовсім: він тайно конферував29 з Симонсом30, виступив проти 
голови Директорії і замахнувся на фонди з Рейхсбанку. Рада Міністрів має 
думку запрошувати додому п[анів] членів Директорії. Коли це рішення 
випаде, то очевидно повинна бути й рішимість звести рахунки з п[анами] 
Шевцем і Макаренком за їхню закордонну діяльність.

5) По змісту Ваших резолюцій на відношеннях і матеріялах М[і-
ністерст]ва Закордонних Справ, а також по тих пропозиціях, що їх 
передало управління справами Директорії, М[іністерст]во в негайному 
порядкові вже поробило вказані заходи.

Прошу Вас, глибокошановний Симоне Васильовичу, прийняти 
ви ра зи моєї щирої до Вас пошани. Я почуваю по характеру Вашої ро-
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бо ти, що певність і віра Вас не покидає, а для цього єсть підстави 
і в об’єктивному стані справ. Переміна декорацій в Кабінеті31 М[ініст]
рів ще не дала бажаного ефекту, але на європейських полях політики для 
нас зарисовуються нові обрії, котрі запевне розженуть погрози й тумани 
риж ського договору. Бувайте здорові. Ваш 

Андрій Ніковський*

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 144–145 зв. Рукопис. 
Оригінал.

№ 3
[17 січня 1921 р., Тарнів]

В зв’язку з листом Заступника Кубанської Республіки п[ана] Івана 
Макаренка32 від 4/1 б[іжучого] р[оку] ч[исло] 1 і відношенням п[ана] 
Керуючого Справами Директорії від 11/1 б[іжучого] р[оку] ч[исло] 63, 
дозволю собі з приводу цього подати до Вашого, Пане Голово, відома, 
отсі міркування:

Розділ ІІ, пункт 1 б):
В тих місцях, де нема наших дипломатичних представництв, думаю, 

що ми можемо віддати Кубанським представникам ведення наших 
консулярних справ; бо що до політичної роботи, то її зорганізовано в цей 
спосіб, що в нас зараз немає кутка, де не було б нашого представництва. 
Приміром: п[ан] Шульгин обслуговує політично Францію, Іспанію 
і Португалію, п[ан] Василько – Італію, Німеччину та Угорщину, п[ан] 
Славинський – Чехію та Югославію, п[ан] Мацієвич – Румунію і Балкани 
і т[ак] д[алі].

Рівночасно я вітаю думку порозуміння нашого Міністра Закордонних 
Справ УНР з головними керовниками Кубанської політики що до загальних 
політичних ліній та принціпів і загально-політичних метод[ів]. Це треба 
зробити через особисте порозуміння, а також і шляхом інформування 
Міністерством Закордонних Справ Кубанських членів Правительства 
про його головні заходи.

Пункт 2.
Стоючи на ґрунті єдности етнографічної і державної українського 

народу, ми повинні вважати Кубань, признавши і поважаючи її 
самостійність, відпоручником української національної політики на 
Сході і при Чорному морю та обороною нашого південно-східного 
політичного флангу. Наш пріорітет у справах відносин з Кубан’ю і наша 
ініціятива в розподілі політичних ролів, не повинен вважатися проявом 
якогось імперіялізму, але тільки обороною істотних умов істнування 
обох Республік і всього нашого народу. Тому зовсім природна гегемонія 
Кубані серед Кавказьких і Козачих Республік повинна і внутрі і на вні 

Довірочно
Панові Голові Директорії  
і Головному Отаманові Військ УНР.

* Лист написано на бланку, на якому надруковано надпис «Republique Democra-
tique Ukrainienne Ministère des Affaires Etrangères №______ Le____».
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спіратися на факт існування самостійної України і на її політичний та 
ідейний авторитет.

Розділ ІІІ, пункт 2/а.
Міністерству Закордонних Справ відомо, що Кубанська Республіка має 

ряд своїх фінансових агентур і ряд договорів економічно-торговельного 
характеру. Трактована подекуди своїми агентами загально тільки як 
богата країна, без виразно окресленого політичного, національного 
і державного обличчя і без зв’язку з економічно-політичними проблемами 
України, Кубань може опинитися і фактично, і в очах Західньої Європи 
випадковою одиницею земель бувшої Росії і може бути концептована33 
як тимчасова, перехідна ступінь до відбудування Великої Росії.

Коли на самій Кубані з причин агітаційного і тактичного характеру 
справу самостійности може і слід ставити як справу специфічно козачу, 
то в свідомости її провідників і перед державами Західньої Європи 
Кубань має показуватися неодмінно окремою державою національною, 
політичною, з особливими національно-культурними потребами, 
одиницею в тіснім ідейним, культурним і господарчим зв’язку з старою 
Україною.

Розділ ІІІ. Пункт 2/в.
Пам’ятаючи про принципи єдности політичної й культурної, 

зможемо легко порозуміватись і в наших господарських підприємствах 
та комбінаціях.

-. -. -
При цьому маю честь додати в копії міркування Голови Дипло ма-

тич ної Місії на Кавказі п[ана] Красковського з приводу листа п[ана] 
Макаренка34.

М[іністр] Закордонних Справ*

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 23, арк. 18–19. Рукопис. Копія.

№ 4
18 березня 1921 р., [Тарнів]

Діставши від Вас 16/ІІІ пропозицію приступити до формування ка-
бі нета міністрів У.Н.Р., я звернувся 17/ІІІ до представників фракцій Ради 
Республіки35 з запросинами зустрінутись для вияснення питань, зв’язаних 
з справою формування кабінета. Переговори з представниками фракцій 
с[оціалістів]-сам[остійників], нар[одних] респ[убліканців] і с[оціал]-
д[емократів] виявили дуже сприятливий грунт для організації уряду 
при дружнім або прихильнім відношенні цих фракцій. Але діставши на 
мої запросини від фракцій селянських соціалістів та місцевого само-
врядування одповіді, в котрих не визнано можливим брати участь навить 
в з’ясованню питань, зв’язаних з справою формування мною кабінету, 

* На полях першої сторінки документа є надпис: «Негайне. 3 копії, 1 оригінал. 
17. І. 1921 р[оку]. [Д. Вахнянин]».

Його Ексцеленції  
Пану Голові Директорії  
і Головному Отаману Війська У.Н.Р.
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прошу Вас, ласкавий Пане і добродію, звільнити мене від обов’язку 
провадити справу формування Кабінета далі. Думаючи, що зрештою 
можна було би сформувати кабінет і без участи тих двох фракцій, ли-
шив ши їх під прапором неозначеної опозиції, не допускаю одначе, 
що мені власне пощастить нормально повести і справу формування, 
і роботу кабінета, коли біля мене в умовах нашого пробування на чужині 
конденсується різко виявлений одіум хоч би й невеликих груп Ради 
Республіки. Певне, що инша особа не збіратиме коло себе ненормаль них 
проявів політичних відносин і матиме більше сили управитися з тяжкою 
і складною роботою, а тому щиро і з усею свідомістю необхідности 
такого виходу прошу Вас, Пане Головний Отамане, вважати моє рішення 
безповоротним.

З щирою пошаною та сердечною відданістю 
Андрій Ніковський

ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 4, спр. 4в, арк. 27. Рукопис. Оригінал.

№ 5
23 травня 1921 р., Варшава

Глибокошановний Симоне Васильовичу!
Ось уже рік приглядаючись близько Вашій Державній роботі, роз ду-

муючись над тим великим значінням, що його важите Ви в складній долі 
українського народу, я дозволю собі в день Вашого святого висловити 
Вам щире побажання успіху, щастя і здоровля на многі і довгі літа. 
Пізнавши по собі самому, що тільки енергійна, безнастанна, ведена 
в рівному темпу робота і живий рефлекс на події та завдання дня можуть 
нам дати певне становище і певні здобутки, побачивши із постійного 
контакту з Вами, що ні одна хвилина Вашого життя не проходить без 
великого напруження, ясної, творчої і робочої енергії, я прошу Вас, Гли-
бо кошановний Симоне Васильовичу, повірити мені, що зичення Вам 
доб рого здоровля йде від глибокого мого переконання і мого погляду на 
спо соби і шляхи, якими ми спасемся.

Помоги ж Вам Боже на все добре.
З щирою пошаною і відданістю

Андр[ій] Ніковський*

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 23, арк. 37. Рукопис. Копія.

№ 6
3 червня 1921 р., Варшава

Ваша Ексцеленціє Симоне Васильовичу!
Маю честь Вас повідомити про слідуючі справи зв’язані з моїм пе ре-

бу ванням у Варшаві або підважені з Вашої ініціативи.

* На полях документа надпис: «29/6192і. К. М. Особ[лива] папка. (Підпис)»

Пану Головному Отаманові  
Військ УНР і Голові Директорії
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1) Справа, яку підносить кн[язь] М. Кочубей36, у нас, як Ви знаєте, 
намічена, але реальні її перспективи залежать тільки і виключно від 
нас, себ-то від того, як ми розвинемо нашу власну ініціативу, що до 
здійснення ідеї Чорноморського Союзу та захоплення в його орбіту 
Старих Держав37. Я дозволю собі пристати до думки О. Я. Шульгина, 
що нашій делегації нічого було би робити зараз у Парижі в офіціальних 
кругах Франції, але мавши гроші, ми могли би як раз нереальною сьогодня 
справою Чорноморського Союзу чи порозумінням вирвати велику 
ініціативу в справах Близького Сходу і, силоміць потім поставивши 
Держави Великої Антанти перед готовими фактами, притягнути до своїх 
інтересів допомогу, потрібну нам од Франції чи од Англії. Тактично 
було би дуже пристойно для нас заняти весь час наших делегатів не 
оббиванням французьких офиціальних порогів, а живою акцією серед 
демократичних груп і Урядів новопостанніх Держав і цим привернути 
до себе увагу французських политичних кругів. Отже, виходило би що 
наша міжнародна акція починає не з протекторату французького, а своєю 
силою прилучає до нас потрібну нам увагу в процесі розвитку. Значить, із 
цього погляду, виїзд делегації до Парижу потрібен і його треба здійснити 
при першій грошевій спромозі.

2) А спроможности наші матеріальні стоять на сьогодня зовсім 
безнадійно, себ-то знов на мертвій точці, і вже нема иншого способу 
їх зрушити, як тільки податися на демісію мені і п[ану] Юзефському38, 
котрий мало не всю техничну справу виносив на своїх плечах. Зрештою 
цей затяжний характер роботи походить навіть не від наших реальних 
сил, а тільки від розсипаности Польського Державного центру, котрий 
Державну волю свою розмістив поміж Соймом, Урядом і Маршалом39 
і не в силі втриматися від деструкційної роботи одних чинників проти 
рівноважних инших. Діло тільки в тому, що ніхто в Польщі не вміє 
зробити справу двох годин коротше як за два місяці. Отже, виясняється, 
що всі дотичні особи між собою вже конферували і всі висловилися за 
видачу [коштів]. Одначе помимо офіціальної дороги ніхто не зважується 
справу рішити і таким чином знов маємо затяжку на непевний час. Уже 
шестеро міністрів стоять за, але п[ан] Міністр Фінансів, посилаючись 
на горнешльонські справи40, справи Віленщини41, відбудову Держави, 
та аграрний бюджет – відмовляє видачі без особої постанови Ради Мі-
ністрів.

Завтра 5-VI я посилаю п[ану] Домбському42 листа з додатком копій 
прохань про демісію мою і п[ана] Юзефського. В понеділок буду знати 
міру ефекта від листа, але думаю що лист прискорить тільки офіціальний 
хід справи.

3) Не думаю, що би Тарновські настрої могли би сприяти роботі 
Делегації у Варшаві. Панове, котрі привозять до Тарнова недопустимі 
вигадки про моє поводження у Варшаві43, всі гомеричні плітки й вигадки 
«Брістоля»44. Отже крадіжка грошей у посла Мацієвича тут уже відома 
і сильно ослабляє ефект моїх патетичних оповідань про Тарновський 
го лод. Можете собі уявити, Високошановний Пане Отамане, яке тут 
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вра жін ня викликало запитання к.-д. про «величезний персональний 
фонд Пана Головного Отамана в Румунії» і як тяжко буде доводити, 
що у нас грошей нема, коли наші ж люде бристольські чутки роблять 
предметом запитання в предпарламенті. Так само стрижка купонів в од-
но му з притонів Варшави з наших цінних паперів відома Польському 
Уря дові. (Імена стригунів відомі мені, – з цього ж роблю офіціальний 
ужи ток).

4) В справі «Зеленого Клину»45 переговори привели до того, що мож-
лива висилка нашого чоловіка на Далекий Схід. Послано шифровану де-
пешу про нашу позицію в справі «Зеленого Клину». Треба нових і більше 
свіжих матеріалів, – що можна було зробити нового – зроблено. Цими 
днями новий матеріал я передам посольству. Відповідні інструкції та наш 
матеріал вишлю до Берліна і Праги. Вимагають японці імен нашіх людей 
на «Зеленому Клині». Більше трьох я поки що не міг назвати. Про инші 
справи дозвольте написати Вам з слідкуючою поштою, і прошу повірити 
мені, що тут єсть також досить багато роботи для мене, хоч тарновські 
чутки лають мене і вільним часом, і веселім гумором.

З щирою до Вас пошаною відданий вам
 Андрій Ніковський

Міністр Закордонних Справ
З оригіналом згідно:
Секретар Міністра М. Шереметівський*

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 23, арк. 24–27. Рукопис. Копія.

№ 7
8 червня 1921 р., Варшава

Високошановний Симоне Васильовичу!
До Вас виїхав з дорученням віце-міністра Домбровського46 пол-

ков ник Сологуб47, котрому доручено вияснити в Тарнові план спо-
лу чен ня савинковських таборів з нашими. Ідея для нас непристойна 
і в Ген[еральному] Штабі до неї ставляться зовсім негативно. Все зро бив 
п[ан] Домбровський з своєї власної ініціативи без порозуміння з Ге н[е-
ральним] Штабом. Отже, не слід робити клопоту з пропозицій полков-
ника Сологуба, не треба давати йому ніяких виразних одповідів на 
його пропозиції, а коли вже щось йому сказано, то затягати виконання, 
або-ж звести на нівець умовлені з ним справи. Натурально, найкраще, 
щоб фаховці цього діла добре п[ана] полковника потрактували**, бо він 
любить випити й закусити, але говорити йому про наші справи, становище 
і плани не слід. Отже, робити собі турбації48 з цього приїзду не треба.

2) Завтра або позавтрьому п[ан] Домбський вносить нашу справу на 
Раду Міністрів. М[іністерст]во Закордонних Справ буде обстоювати наш 
план в цілому (що до сум).

* На полях документа надпис: «29/6192і. Особ[лива] папка. (Під пис)».
** Помилка. Очевидно, має бути «почастували».
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3) Приїзд полк[овника] Данильчука необхідний. Асигновано 1 млн. на 
справи зв’язані з його приїздом. Але єсть і нові моменти котрі треба при 
його участи тут вияснити. Отже, його ждуть. Ці справи йдуть добре.

Прошу прийняти вислови щирої моєї пошани
Андрій Ніковський

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 267–267 зв. Рукопис. 
Оригінал.

№ 8
8 жовтня 1921 р., [Тарнів]

Високошановний Симоне Васильовичу!
Дуже Вас прошу призначити авдієнцію п[ану] кн[язю] Кочубею, кот-

рий після листування Вашого з ним сподівається на прийом, для чого 
сю ди й приїхав.

З щирою пошаною
Андрій Ніковський

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 238. Рукопис. Оригінал.

№ 9
[після 12 листопада 1921 р., Тарнів]

Високошановний Симоне Васильовичу!
Доводжу до Вашого відома слідуючі біжучі справи:
1) Смаль-Стоцький49 прислав таку телеграму:
«Берлін. 12/ХІ. Представник Вільного Козацтва50 Полтавець51 запитав 

приватно, чи уряд згодився би вести з їхньою організацією переговори 
про допущення їх на підтримку акції на Україні52. Прошу інструкцій. 
Стоцький».

З цього приводу я перше всього вичитаю отченаша п[ану] Стоцькому, 
що він такі телеграми висилає звичайним порядком. Принціпіяльно, цієї 
організації допускати не слід би було. Фактично – як би Ви й дали згоду, 
то як би вони могли на Україну перебратися? А потім – у цій організації 
напевне й козаків нема. Ті, що пишуться за «Вільн[им] Коз[ацтвом]» 
попристроювалися у Німеччині і просто підробляють трохи марок 
участю в цій організації.

Практично слід повести справу так, що уряд ніби не одкидає про-
по зиції. Взяти в Полтавця офиціяльні документи, зажадати моральної 
під тримки, а саму висилку, коли б на неї вже заходило, в залежности од 
об ставин затримати.

Коли у Вас єсть свої міркування та инший план, прошу мене спо віс-
ти ти, щоб я міг усе разом Стоцькому написати. 

2) Телеграма від О. Шульгина:
«Париж. 12/ХІ. Телеграфуйте новини. Офиціяльні кола симпатизу-

ють ру хові, хоч обережно. Присутність Дельвіга53 необхідна. 1176. 
Шуль гин».
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Думаю, що це поважніша справа, ніж Стоцького. Але Дельвіга ні 
з чого вислати, а може ще й трохи рано. Новини телеграфом писати не 
можна, та й нема грошей в м[іністерст]ві, як і в скарбниці.

3) Посольства звідусіль шлють газетні вирізки про повстання. 
Звістки ріжноманітні. Недостача фактичного матеріялу. Звертаються 
також з інтерв’ю, особливо жиди і особливо про погромні ексцеси.

Жду з Варшави Ю. Білиця54, котрий має виїхати до Відня або Бер-
ліна з особливо секретною поштою. Взяв у П[илипа] К[аленикови]-
ча [Пилипчука]55 всі комунікати наші і, переробивши їх відповідним 
чином, вишлю по посольствах для ужитку в пресі і в політичних кругах. 
Разом з тим – останні інструкції про дипломатичну акцію, матеріальну 
допомогу, єврейську справу, пресу, громадянство то що. Укажу, що 
в погляді на повстання треба уважати за авторитетну статтю Торнтона 
в «У[країнській] Трибуні»56. З моментом приїзда Ю. Білиця до Відня, 
будуть висилатись комунікати про повстання приватною поштою на 
умовлену адресу. 

3) М[іністерст]во Закорд[онних] Спр[ав] приступило до складання 
річного огляду світової політики та нашого міжнароднього становища. 
Сподіваюся, що до кінця грудня робота буде скінчена. Огляд буде 
ілюстрований деякими документами. Коли тісніше сюди включити 
роботу м[іністерст]ва закорд[онних] справ, то огляд має бути таємним. 
Але хотілось би й дещо з нього надрукувати. Може, повикидавши 
таємні уступи та переказавши в частині документи, можна буде його 
й опублікувати?

4) Оренштайн57 погодився на друкування Синьо-Жовтої книги58 
в трьох мовах. Подробиці обговорить з ним посол Василько. Манускрипт 
цими днями висилаємо. Зводна редакція буде доручена тепер Берлінському 
посольству; загальна і остаточна буде провадитись м[іністерст]вом 
(власне, мною). Мови С[иньо]-Ж[овтої] книжки – українська, французька, 
німецька.

5) В справі виїзду з Польщі на домагання Карахана59 деяких осіб, 
наші посли з доручення міністерства зробили чимало – хто в пресі, 
хто листами на ім’я польських представників, хто заявами урядам 
Європ[ейських] держав. Одержавши слідуючий циркуляр м[іністерст]ва, 
вони припинили акцію, але надто рішуче, тим часом як, на мою думку, 
слід ворушити цю справу принаймні в площині принціпіяльній; тим 
більше, що в зв’язку з повстаннями іниціатива большевиків у цій справі 
ще не може бути вичерпана.

6) В Тарнові загалом тихо. Боротися з чутками та сплітками можна 
тільки тим способом, щоб усетаки, хоч би й спеціяльно сфабрикований, 
давати який-небудь матеріял вільному від роботи громадянству.

7) Із шпиків додано малого хлопця. Той[,] що стежив за Вашим 
домом, з 6-го зник. Боюсь, що теж вирушив у дорогу.

8) Перлюстрація60 пакетів на моє ім’я стала нахабна і нечепур на. 
Приносять розпанахані конверти, в яких часто бракує частини лис ту-
вання.
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9) На останку маю честь просити Вас, високошановний Симоне 
Ва сильовичу, коли будуть гроші, підтримати заходи м[іністерст]ва за-
корд[онних] справ про видачі грошей по нашим інформаційним кредитам. 
Без перечно, большевики в Європі дужчі, ніж у себе вдома, а ми дужчі на 
Україні, ніж у Європі. І то тільки від пропаганди залежить зараз, можна 
сказати, що державний центр не використав повстання.

Прошу прийняти вислови моєї щирої до Вас пошани і відданости та 
зичення доброго здоровля 

Андрій Ніковський
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 417–420. Рукопис. 

Оригінал.

№ 10
[після 21 грудня 1921 р., Тарнів]

У відповідь на лист від 21 грудня ц[ього] р[оку] маю честь довести 
до Вашого, Пане Головний Отамане, відома слідуюче: ще до появлення 
в ч[ислі] 11/12 тижневика «Воля України»61 від 22 жовтня ц[ього] р[оку] 
статті Піснячевського62 «Василько і Ко» я звернув увагу на необхідність 
детального з’ясування фінансової господарки п[ана] Посла Василька, 
яка провадилася і провадиться ним цілком безконтрольно. ще 8/Х 
ц[ього] р[оку] я звернувся до Посла Василька (ч[исло] 5649 від 8 жовтня 
1921 р.) з категоричною пропозіцією надіслати мені для представлення 
Уряду повне справоздання у всіх грошових справах. На другий же день 
по одержанню мого листа п[ан] Посол Василько відповів мені, а також 
повідомив про це і пана Прем’єр-Міністра, що ним дано розпорядження 
відповідним підлеглим йому органам про виготовлення повного 
грошового справоздання, яке зараз же по закінченню буде надіслано 
до Уряду. Так само в одному з пізніших листів до мене Посол Василько 
пише, що його Канцелярія працює зараз над виготовленням загального 
фінансового звіту, який буде предложений ним Уряду. Добре розуміючи, 
що лише урядова ревізія одна тілько могла би докладно перевірити і все-
бічно освітити і з’ясувати фінансову діяльність Посла Василька, я однак, 
беручи на увагу те виключне становище, яке займає Посол Василько 
і ту виїмково серьозну і поважну ролю, яку він відограє зараз в нашому 
державному життю, вважав би призначення такої ревізії в цей момент 
до надіслання Послом Васильком обіцяного справоздання не бажаним 
і вважав би більш доцільним питання про перевірку і з’ясування 
фінансової діяльности Посла Василька чи то шляхом ревізії, чи яким будь 
инчим лишити відкритим аж до часу надіслання ним повного грошового 
звіту і вже в залежности від даних цього звіту опреділити дальше 
поступовання Уряду що до фінансової діяльности Посла Василька63.

Я ж з свого боку ще раз нагадаю Послу Васильку про прискорення 
надіслання ним його грошового справоздання.

Міністр Закорд[онних] Справ.
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 533, арк. 140. Рукопис. Копія.

До Пана Головного Отамана
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№ 11
28 грудня 1921 р., [Тарнів]

Високоповажний Пане Президенте!
Підводячи підсумки нашої роботи за останній час, дозволю собі по-

ділитися з Вами і представити на Вашу увагу деякі свої висновки і спо-
стереження.

В перший раз за 19 місяців моєї роботи яко Міністра Закордонних 
Справ, можу сказати з усею певністю, що наше закордонне представництво 
було зовсім на висоті вимог, які до нього ставились, оскільки натурально 
матеріяльні засоби це дозволяли. Українське повстання було підхоплене 
і розвинуте в дуже поважну акцію і скрізь мало відгомін і зовсім уваж-
ливе трактовання в Європі. Натурально, що в зв’язку з упадком пов стан-
чої акції упали й наші кредити в Європі, але ще ніколи У.Н.Р., навіть за  
ви прави польського війська на Київ, не мало такого великого морального 
ус піху як тепер: європейська дипломатія і преса відчули більшу де то на-
цію повстання, ніж був самий вибух на Україні64. Це, окрім добрих де-
я ких зовнішніх причин, треба пояснити головним чином тим, що наше 
за кордонне представництво сильно і радикально почистилось, що воно 
бу ло протягом довгого часу пильно інструктоване, що воно привчило 
за кордонних політиків прислухатись до своїх заяв, а що реальні успіхи 
все-таки невеликі, то це річ зовсім природна: наша реальна сила, що мі-
с тилась би в грошових засобах, в території та армії, не стоїть зараз до 
на шої розпорядимости, – отже доводиться говорити зараз тільки про мо-
ральний успіх.

Так само центральне правительство зробило все, щоб не було Цу сі-
ми65. А власне – воно скоротило надзвичайно радикально урядовий апа-
рат та в міру спроможности фінансувало акцію на Україні. 

Як я Вам уже говорив при побаченні, наше громадянство не зрозуміло 
своїх тактичних завдань і тільки шкодило повстанчій акції.

Правительство теперішнього складу пішло з Вами проти тих еле-
мен тів, котрі потрапили захопити в супереч свого впливу й демагогії на-
шу еміграцію, і тепер кожна уступка тим кругам, проти котрих ужили 
свого часу рішучих заходів Ви, а ми з П. К. Пилипчуком прийшли Вам 
на поміч, означала би для Вас і для нас Цусімську поразку і моральні 
наслідки від неї. Це несправедливо, перше всього. Уже і так з виходом 
з уряду (хоч би й з инших причин) пп. Багриновського66 і Ковалевського67 
добувається вражіння удара по тому місцю, котре нічого не винно в не-
успіхові. Але з можливим приходом в ряди Уряду елементів, уже раз за 
де моралізацію від влади нагнаних, сотвориться неможлива атмосфера 
в та кому тепер тісному помешканню Державного Центра. Тепер нам уся-
ке політиканство може коштувати надто дорого, тим часом як мені пред-
ставляється ближча перспектива такою:

1. Закордонне наше представництво треба зберегти, подбавши і про 
те, щоб далі наша політика стала більш іниціативною, а не тільки реф-
лек тивною, як це було досі. (Про це я вам готую окремого доклада).

До Пана Головного Отамана  
і Голови Директорії У.Н.Р.
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2. Центральний уряд повинен складатися з мінімального числа людей 
для керування роботою за кордоном, організації еміграції та роботи на 
Україні.

3. Робота на Україні повинна вестись органично і планово без участи 
військових бюрократів чи генералів від повстання. Тільки коли буде 
певність, що ґрунт національно-революційний готовий, що в кожному 
селі єсть організований наш робітник, тоді тільки можуть бути допущені 
до справи військові люде, як фаховці операцій військового характеру.

Останній момент дозвольте мотивувати. Скільки зрад Вам і нам, 
взагалі У.Н.Р., робили військові люде? Скільки нерозуміння національної 
справи виявили вони?! Минаючи всі попередні їхні помилки і гріхи, 
підкреслю останні. Адже малося на думці, що на повстання йшли 
найвірніші з вірних, найпевніші з певних і найсвятіші з героїв. Я в цих 
справах людина неграмотна, де ходить про військове геройство, але 
прошу: якийсь зо цих героїв при переході кордону збунтувався, якийсь 
то утікав при боях, якийсь то у штабі і в відділах показався зрадницьким 
і т.д. Тим часом при всій недосконалій системі моєї роботи, ніхто ще 
з моїх співробітників ні одного документа не вкрав, не згубив, не продав. 
А з Гулим68 діло зовсім зле, – там гроші наші перепачковувалися до 
картярського притону, і дай Бог, щоб ті «герої» загинули, бо чого доброго 
большевицька агентура перечислить переведені ними суми та поіменує 
їхніх проституток.

Регулярщина нашої армії дала той ефект, що генерали не годяться 
для партизанки, а герої тила замісць щоб Шумському69 – ламають ребра 
своїм товаришам по кабінету, фізично слабшим од них. Чуючи, як 
говорять по-українському, та знаючи, як вони органично чужі Україні, 
не вірю я, що генерали Юнаков70, Сальський71, Павленко72, Ярошевич73, 
Омелянович [-Павленко]74, Удовиченко75, всі ті сотники, полковники ут-
во рять із лишків нашої армії не тільки кадри, але й взагалі яку-небудь 
свідому національно купку людей. В нашому теперішньому бюджеті ні 
один європейський політик не бере яко цінність нашої армії в таборах, 
а я, як м[ініст]р закордонних справ, похвалився б тільки територіяльною 
армією, себ-то повстанцями на Україні. Але справа таборів і їх долі – 
Ваша справа. Треба принаймні цивільний політичний центр ізолювати 
від армії, себ-то тих усіх старшин, де кублиться пошесть гетьманщини, 
вишиванщини, врангелівщини, большевизма, шевцівства і т[ому] 
п[одібне], а головне тилових та інтендантських моральних прикрас. 
Армія має все-таки багато: по найменшому розрахунку вона коштує 
350 міл[ьйонів] у місяць, – середній наш урядовець нічого подібного не 
має. Та й число цих урядовців мінімальне. Але уряд ніякої роботи по 
плану не зробить, коли не буде мати хоч які лишки від платні урядовцям, 
а буде все віддавати армії, роля якої тепер все одно не активна.

Отже, по першому пункту, готовлючи Вам докладніше представлення, 
мушу вже тепер попередити, що рішуча редукція76, якої Ви вимагаєте, при 
цифрах 44 чоловіка на 22 представництва, приведе наше представництво 
до нуля. Я знаю, що це чомусь дало би насолоду деяким нашим воєнним 
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політикам, але за 1½ роки мого керування відомством без жадної аси г-
новки з державної скарбниці заховано77 абсолютно лояльний для центру 
апарат, який підтримував пристойну репутацію УНР при всіх неуспіхах 
нашої зброї і нашої внутрішньої політики.

По другому пункту – склад уряду – коли Вам пощастить скласти 
правительство, що відповідало би потребам моменту, щасти Боже: ду-
же можливо що за роботою я це чуття моменту втратив. Але Вам, Ви-
со кошановний Симоне Васильовичу, я безмірно дивувався б, як би Ви 
зда ли свої позиції в суті справи літніх кризисів, а собі я у всякому разі 
не дозволю з моральних мотивів працювати разом і поруч з Андрієм Лі-
вицьким78. Третій – Андрій (Лукашевич)79 до Тарнова не поїде, а тепер 
і на скілька днів, як каже – через подагру, не приїздить. Він абсолютно не 
по літик і зовсім не розуміє політики, в чому я пересвідчився на своєму 
гір кому досвіді. Свіжо йому перенотувавши Ваш лозунґ культурно-на-
ціональної роботи, побачив я, що й цього він не розуміє. Фаховець, але 
тим кращий від військових фахівців, що глибоко чесний чоловік і на-вні 
дисціплінований. В. К. Прокопович все ще пробуває в прострації після 
літніх екзерцицій80 над ним його товаришів, а І. А. Фещенко-Чопівський81 
з високостей політичних, йому невластивих, спускається в прозу 
наукових студій і поволі приходить до розуму. Натурально, поповнення 
треба робити, але поволі і ні в якому разі не в ефекті понесеної не нами 
поразки. Експозитура уряду – річ надзвичайно складна. А ну-ж уявіть 
собі, що Швець82 і Макаренко знайдуть тоді «місце пробування уряду», 
до котрого їх кликано і заявлять про реституцію83 своїх прав? Думаю, 
в січні зібрати нараду послів і розробити з ними програму роботи та 
вияснити деталі організації експозитури. Без полагодження конституції 
експозитури з закордонним представництвом буде біда та й ще велика.

По пункту третьому – моє діло маленьке. За кордоном ми кажемо, 
що повстання йдуть, будуть через морози ущухати, але на весну вже 
в новій формі відновляться. Але дійсно потрібно зовсім нову форму 
організації, бо дотеперішня система настягала на нас неуспіх, сором 
і конфуз. Значить, якась інтелігенція мусить узятися за роботу і на 
основі старих, добрих, національно-культурних зв’язків провадити гли-
бо ку роботу, в глибокому секреті, з доброю комунікацією і з доброю 
від чутністю. (Ген[ерал] Тютюнник досі не явився навіть до прем’єр-мі-
ністра, тим часом як їздив було вельми регулярно до Тарнова по гроші. 
На турально, до польського штабу він теж являвся, явився і тепер – що це 
за вихованість державна!).

Такі мої загальні міркування над моментом. Я умисне їх викладаю як 
вони єсть для того, щоб Ви могли ясніше оцінити, чи я ще потрібен для 
роботи чи намічаються такі розходження, які роблять мене непотрібним, 
а Вам дають вільну руку в виборі мені замістителя.

Вирази моєї щирої пошани та глибокої відданости прошу прийняти
Андрій Ніковський

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 146, 390–397. Рукопис. 
Оригінал.
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№ 12
[друга половина 1921 р., Тарнів]

Високошановний Симоне Васильовичу.
Я думаю, що тепер Вам не треба приймати журналіста Турчанінова. 

Поставлю йому умову, що коли моє інтерв’ю вже пройде в англійській 
пресі, тоді я йому вироблю побачення з Вами. Контакт з Вишиваним84 
він має і дещо від нього заробляв. Вчора проф[есор] Ейхельман85 звів 
його з А. Лівицьким, а той натрубив йому про повстання. Постараюся 
направити це.

Із щирою пошаною 
Андрій Ніковський

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 389. Рукопис. Оригінал.

1 Тарнів (пол. Tarnów) – місто в південній Польщі, на річці Бяла. У серпні 1920–
1923 рр. був осідком частини уряду УНР і головного отамана С. Петлюри. Тут Ди-
рек торія УНР ухвалила закон про Тимчасове Верховне Управління і про Державну 
На родну Раду (12 листопада 1920 р.), на підставі якого Директорія діяла на еміграції 
в од ноособовому складі, а в лютому 1921 р. було скликано Раду Республіки. Будівля 
уря ду знаходилася по вулиці Краківській, 9. Після переїзду уряду УНР до Варшави 
у 1923 р. український державний осередок у Тарнові припинив існування.

2 А. Ніковський очолив Міністерство закордонних справ УНР 26 травня 1920 р., 
яке у той час, разом із більшою частиною уряду, перебувало у Вінниці.

3 Наказом від 6 серпня 1920 р. А. Ніковський встановив понаднормову («по-
за урядову») працю для деяких співробітників міністерства з 1 серпня по 1 вересня 
1920 р. по 4 години на день як у будні, так і у святкові дні (ЦДАВО України, ф. 3696, 
оп. 1, спр. 121, арк. 17).

4 Саліковський Олександр Хомич (1866–1925) – український громадсько-
політичний і державний діяч, журналіст, публіцист. Член ТУП, УДРП (з червня 
1917 р. – УПСФ), Української Центральної Ради та Малої Ради. З вересня 1917 р. – 
губернський комісар Київщини. У добу Української Держави – член Всеукраїнської 
земської управи та Українського національного союзу. Після приходу до влади Ди-
ректорії УНР – співробітник міністерства внутрішніх справ, Дніпросоюзу, редактор 
га зети «Трибуна» (грудень 1918 р. – лютий 1919 р.). 26 травня 1920 р. – 24 березня 
1921 р. – міністр внутрішніх справ УНР. 14 жовтня 1920 р. – 24 березня 1921 р. – 
заступник голови РНМ УНР, з 11 лютого 1921 р. – член Вищої військової ради УНР. 
У Варшаві видавав часописи «Українська трибуна» (1921–1922) та «Трибуна Ук раї-
ни» (1922–1923).

5 Йдеться про конференцію прибалтійських держав у Булдурі 1920 р. Булдурі – 
частина міста Юрмали, що знаходиться за 17 км. від Риги. Конференція тривала 
місяць – із 6 серпня по 6 вересня 1920 р. У ній взяли участь представники Естонії, 
Латвії, Литви, Польщі, України та Фінляндії. До складу делегації УНР входили: 
О. Саліковський (голова), М. Добриловський, Л. Задорожний, В. Кедровський, 
С. Франк фукрт та О. Шульгин. Найважливіший результат конференції – підписання 
31 серпня 1920 р. проекту політичної конвенції, в якій держави-учасниці зо бо в’я зу-
валися: визнати одна одну де-юре; вирішувати територіальні питання мирним шляхом 
(через Лігу Націй); не допускати діяльності політичних угруповань, що прово дять 
ворожу політику щодо будь-якої з держав-учасниць; укласти спільну військову кон-
вен цію тощо. Конвенція мала набути чинності після ратифікації кожною з держав до 
15 грудня 1920 р. Проте всі здобутки цієї конференції не були реалізовані.
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6 Українські дипломати цього часу вели складні і тривалі переговори з репа ра-
ційною комісією, створеною на Паризькій мирній конференції, та урядами Ні меч-
чини, Австрії і Угорщини про визнання УНР правонаступницею Української Дер-
жави і повернення Австро-Угорським та Німецьким банками їй грошових коштів із 
депозитів Української Держави.

7 Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942) – український громадсько-
політичний і державний діяч, публіцист, історик. Член ТУП, згодом – УПСФ, від якої 
обраний до Української Центральної Ради та Малої Ради. У 1918 р. – міністр освіти 
УНР в уряді В. Голубовича, 1919–1920 pp. – голова дипломатичного представництва 
УНР у Югославії. 26 травня – 14 жовтня 1920 р., 24 березня – 29 червня 1921 р. – голова 
РНМ УНР. У 1924 р. переїхав до Парижа, де тісно співпрацював із С. Петлюрою. 
В 1926–1939 рр. – голова РНМ УНР в екзилі.

8 Данильчук Олександр [Миколайович] (?–?) – полковник армії УНР, командувач 
Схід ного (Київського) фронту армії УНР. У першій пол. 1919 р. – губерніальний ко-
мендант Київщини. Учасник конференції прибалтійських держав у Булдурі 1920 р., 
член ради військових представників країн-учасниць.

9 Йдеться про військову конвенцію, яку з кінця вересня 1920 р. розробляла ра да 
військових представників країн-учасниць конференції прибалтійських держав у Бул-
дурі (Латвія). Від УНР у роботі ради брали участь полковник О. Данильчук і під пол-
ковник М. Дідковський. 13–18 жовтня 1920 р. військові представники Естонії, Лат вії, 
Литви, Польщі, України і Фінляндії розробили проект конвенції і передали йо го на 
затвердження генеральних штабів держав-учасниць. Утім, через різкі зміни у між на-
род ній політиці вона не набула чинності.

10 Чикаленко Левко Євгенович (1888–1965) – український громадсько-політичний 
діяч й археолог. Учасник національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Діяч 
УСДРП, член Української Центральної Ради (її секретар) і Малої Ради. З 1920 р. – 
в еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції, Німеччині та США.

11 11 жовтня 1920 р. у Ризі повірені представники РСФРР і Польської Рес пуб-
ліки підписали договір про перемир’я між державами-учасницями польсько-біль шо-
виць кої війни. Мирні переговори між представникам воюючих сторін розпочалися 
у се редині серпня 1920 р. у Мінську, а на початку вересня були перенесені до Ри ги, 
де тривали з перервами аж до весни 1921 р. і завершилися підписанням Ризь кого 
мирного договору 18 березня 1921 р. Дипломатичні представники УСРР (Д. Ма-
нуїль ський, згодом – Ю. Коцюбинський і Е. Квірінг) і БСРР (В. Баран, Н. Хомин) під 
тис ком Раднаркому РСФСР увійшли до спільної російсько-української делегації, яку 
очолив А. Йоффе. Делегацію Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з К. Ле-
вицьким, яка прибула у Ригу 26 вересня 1920 р., до участі у переговорах не допусти-
ли. Ін тереси УНР мала захищати польська делегація, яка, однак, проігнорувала всі 
ви мо ги української сторони. Прелімінарний договір між воюючими сторонами Сейм 
Поль ської Республіки ратифікував 22 жовтня 1920 р.

12 Вітос Вінценти (1874–1945) – польський громадсько-політичний діяч. 
У 1920–1930 рр. – депутат Сейму. 24 липня 1920 р. – 13 ве ресня 1921 р., 28 травня – 
14 грудня 1923 р. – прем’єр-міністр Польської Республіки.

13 Польська телеграфна агенція, ПТА (пол. Polska Agencja Telegraficzna, PAT) – 
офіційна інформаційна агенція Польської Республіки у міжвоєнний період. Створена 
31 жовтня 1918 р. Основні бюро ПТА розміщувалися у Кракові і Львові, згодом 
у Варшаві. Видавала 14 бюлетенів, що відображали основні події політичного, еко-
но мічного, культурного і спортивного життя Другої Речі Посполитої. Перекладені на 
різ ні мови бюлетені ПТА були основним джерелом інформації про події у Польщі 
для закордонної преси.

14 28 вересня 1920 р., після закінчення візиту польського прем’єр-міністра В. Ві-
то са у звільнену від більшовиків Східну Галичину, Польське телеграфне агентство 
(ПТА) оприлюднило комунікат, у якому звинуватило Армію УНР у єврейських по-
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гро мах та пограбуванні місцевого населення. У відповідь на заяви ПТА 11 жовтня 
1920 р. А. Ніковський надіслав керівнику польського МЗС ноту протесту, в якій зая-
вив про непричетність до цих злочинів Армії УНР і опротестував дискредитацію ук-
раїнського уряду в очах польського і українського громадянства (ЦДАВО України, 
ф. 3696, оп. 2, спр. 318, арк. 316–318; спр. 325, арк. 27–27 зв.).

15 Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – український і єврейський гро-
мад сько-політичний діяч, дипломат. У червні 1917 р. увійшов до ЦК Трудової на-
род но-соціалістичної партії, згодом перейшов до УПСФ. З березня 1918 р. – член 
Ге нерального Суду. Товариш міністра закордонних справ в урядах В. Чехівського 
та С. Ос тапенка. Член української делегації на переговорах з представниками 
Ан танти в Оде сі та Надзвичайної дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній 
кон ференції 1919–1920 рр. Голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Ве-
ликобританії, зай мався підготовкою до вступу УНР до Ліги Націй. З 1922 р. мешкав 
у США.

16 Василько Микола Миколайович – український громадсько-політичний діяч, 
дип ломат. Член Української національно-демократичної партії. У 1898, 1907 
і 1911 рр. обирався депутатом австрійського парламенту та буковинського сойму. 
Спів засновник і член Головної Української Ради (1914) і Загальної Української Ра-
ди (1915). У 1915–1916 рр. – співорганізатор Гуцульсько-буковинського легіону. 
В роки Першої світової війни був прихильником т. зв. австро-угорської концепції, 
яка передбачала у випадку перемоги Четверного союзу відновлення Галицько-Во-
лин ської держави як національно-автономного краю Австро-Угорської імперії. 
Ко ристуючись авторитетом в австрійських урядових колах, сприяв виробленню 
ви гідних для України умов Брестського мирного договору 1918 р. та укладення 
таєм ного протоколу між УНР і Австро-Угорщиною, за яким західноукраїнські зем лі 
виділялись в окремий коронний край. З жовтня 1918 р. – член Української На ціо-
нальної Ради ЗУНР – ЗО УНР. У 1918–1920 рр. – дипломатичний представник ЗУНР 
в Авст рії, у 1920 – серпні 1923 рр. – посол УНР у Швейцарії.

17 Шульгин Олександр Якович (1889–1960) – український громадський і полі-
тич ний діяч, історик і публіцист. Член УПСФ, Української Центральної Ради та 
Малої Ра ди. У липні 1917 р. – січні 1918 р. – генеральний секретар міжнаціональних 
справ. У січ ні-лютому 1918 р. – член української делегації на переговорах із 
представниками кра їн Четверного союзу у Бресті. У добу Гетьманату – посол Ук-
раїнської Держави в Бол гарії, голова політичної комісії української делегації на 
мирних переговорах із радян ською Росією. У 1919 р. – член делегації УНР на Па-
ризькій мирній конференції 1919–1920 рр. У 1920 р. – голова делегації УНР на 1-й 
Асамблеї Ліги Націй у Женеві, у 1921 р. – голова української надзвичайної дип ло-
матичної місії в Парижі.

18 Мацієвич Кость Андрійович (1874–1942) – український державний і полі-
тич ний діяч, вчений-агроном. З 1917 р. брав активну участь у національному русі. 
Член Ук раїнської партії соціалістів-федералістів, Української Центральної Ради та 
Малої Ради, генеральний секретар земельних справ УНР, автор проекту земельної 
реформи в Україні. У січні – лютому 1919 р. член дипломатичної місії УНР, що вела 
переговори з представниками Антанти в Одесі. 13 лютого – 9 квітня 1919 р. міністр 
закордонних справ УНР. У 1919–1923 рр. – голова української дипломатичної місії 
у Румунії.

19 Врангель Петро Миколайович (1878–1928) – російський військовий і по лі-
тичний діяч, генерал-лейтенант російської імператорської армії, один з головних 
про відників армії «білих». З квітня 1920 р. – головнокомандувач Збройних сил 
Півд ня Росії, засновник уряду Півдня Росії. П. Врангель відмовився від ідеї 
збереження «єдиної і неподільної Росії»: вважав, що майбутня Росія повинна 
бути добровільною федерацією народів колишньої імперії, визнав право на 
незалежність Польщі та Ук ра їни. З успіхом обороняв Крим від Червоної Армії 
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з квітня по листопад 1920 р. Піс ля укладення польсько-радянського перемир’я 
у Ризі у жовтні 1920 р. під на тиском переважаючих сил більшовиків був змушений 
евакуювати свою армію до Конс тантинополя. В еміграції очолював Російське 
загальновійськове об’єднання.

20 Тишкевич Михайло Станіславович (1857–1930) – український громадсько-
по літичний діяч, дипломат, публіцист. З 1919 р. – посол УНР у Ватикані, голова 
Ук раїнської дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції, українських де-
легацій на конференціях у Сан-Ремо та Спа. На еміграції жив у Польщі.

21 Філософов Дмитро Володимирович (1872–1940) – російський публіцист, лі-
тературний критик, релігійно-громадський і політичний діяч. У 1918–1919 рр. пра-
цював у Публічній бібліотеці у Петрограді. У грудні 1919 р. виїхав до Варшави. 
У Польщі зблизився з Б. Савінковим, був заступником голови Російського по лі-
тичного комітету (голова – Б. Савінков), радником Ю. Пілсудського з питань ук ра-
їн сько-російських відносин (1921). Редагував газети «Свобода» (1920–1921) та «За 
сво боду» (1921–1932).

22 Яковлів Андрій Іванович (1872–1955) – український вчений, громадсько-по лі-
тичний діяч, дипломат, історик права, адвокат, дійсний член НТШ, організатор Ук-
раїнського юридичного товариства. Член Центральної Ради, директор її канцелярії. 
У 1918–1919 рр. – надзвичайний посол в Австро-Угорщині, голова надзвичайної 
дип ломатичної місії УНР в Голландії і Бельгії. З 1923 р. жив в еміграції у Празі; був 
до центом і професором Українського вільного університету.

23 Йдеться про статтю: Тишкевич М. Отвертий лист // Українська думка. – Львів, 
1920. – 2 листоп. – С. 2.

24 Іонеску Думитру Гіде Іон Таке (1858–1922) – румунський політичний і дер-
жав ний діяч, правник і журналіст, лідер Консервативної демократичної партії, мі-
ністр закордонних справ Румунії з 13 червня 1920 р. по 16 грудня 1921 р., прем’єр-
мі ністр Румунії з 18 грудня 1921 р. по 19 січня 1922 р.

25 Сапіга Євстахій (1881–1963) – міністр закордонних справ Польської Рес-
публіки 24 липня 1920 р. – 24 травня 1921 р. в урядах В. Грабського і В. Вітоса. 
У лис топаді 1918 р. очолював Комітет оборони кресів, із червня 1919 р. до червня 
1920 р. – посол у Великій Британії. У період його перебування на посаді голови 
МЗС було підписано мирні договори із Францією і Румунією. Внаслідок провалу 
по літики стосовно Верхньої Сілезії подав у відставку.

26 Мала Антанта – військово-політичний блок Чехословаччини, Румунії та Юго-
славії. Створена 1920–1921 рр. з ініціативи та під егідою Франції з метою збереження 
рів новаги сил в Центр. і Пд.-Сх. Європі, що склалася після Першої світової війни, для 
за побігання відновлення монархії Габсбургів в Австрії чи Угорщині та стримування 
мож ливої агресії з боку Німеччини. Цей альянс отримав підтримку Франції, яка під-
писала військові договори із кожною з трьох країн-учасниць блоку. Для Франції Ма-
ла Антанта давала можливість відкриття другого фронту у випадку збройного конф-
лікту з Німеччиною. Мала Антанта почала розпадатися у 1936 р. і остаточно зникла 
у 1938 р. в результаті підписання Мюнхенської угоди та подальшого розчленування 
Чехословаччини.

27 Йдеться про Варшавський договір 1920 р. 21 квітня 1920 р. було підписано 
по літичну і торговельно-економічну конвенцію між Українською Народною Рес-
пуб лікою і Польщею. За умовами договору польський уряд визнавав незалежну 
Ук раїнську Народну Республіку та Директорію УНР на чолі з Головним Отаманом 
С. Петлюрою як верховну владу в державі; українсько-польський кордон було ви зна-
чено по лінії, яка проходила по р. Збруч, далі в пн.-сх. напрямку до Вишгородка, ще 
да лі на схід від Здолбунова, вздовж східної межі Рівненського повіту до р. Прип’яті. 
Поль ща зобов’язувалась не укладати міжнародні угоди, спрямовані проти України; 
гаран тувались національно-культурні права українського населення в Польщі 
і поль ського в Україні. Складовою частиною Варшавського договору була військова 
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конвенція, підписана 24 квітня 1920 р., яка передбачала початок спільних польсько-
українських військових дій проти більшовицьких військ на території України. За 
умовами договору УНР офіційно визнавала анексію Польщею Галичини, Західної 
Волині, частини Полісся, Лемківщини, Підляшшя, Посяння і Холмщини, що призвело 
до суттєвих розходжень серед українських політичних сил. Проти Варшавського 
договору рішуче виступив закордонний (екзильний) уряд Західноукраїнської На род-
ної Республіки та все українське населення, окупованих Польщею в 1918–1919 рр. 
українських земель. Внаслідок поразки у польсько-радянській війні 1920 р. поль-
ський уряд визнав УСРР і уклав з нею Ризький мирний договір 1921 р., чим фактично 
лік відував Варшавський договір.

28 Макаренко Андрій Гаврилович (1886–1963) – український політичний діяч. Із 
початку 1917 р. – організатор українських залізничників і голова їхньої спілки. У добу 
Української Держави – директор департаменту міністерства шляхів. Співорганізатор 
повстання проти гетьмана і член Директорії УНР. З 1920 р. – в еміграції. Входив до 
складу утвореної 4 січня 1921 р. Всеукраїнської Національної Ради у Відні. У 1920–
1930-х рр. проживав у Чехословаччині й Австрії.

29 Конферувати (пол. konferować) – засідати, радитись.
30 Сімонс Вальтер (1861–1937) – німецький політичний діяч, юрист. З жовтня 

1918 р. – управляючий Рейхсканцелярією в уряді Макса Баденського. У 1919 р. – 
голова німецької делегації на Паризькій мирній конференції. З 25 червня 1920 р. 
по 4 травня 1921 р. – міністр закордонних справ у коаліційному уряді Ференбаха. 
У 1922–1929 рр. – президент Імперського суду у Лейпцигу.

31 «Переміна декорацій в Кабінеті» – йдеться про призначення нової Ради на-
род них міністрів УНР 14 жовтня 1920 р.

32 Макаренко Іван Леонтійович (1882–1945) – громадсько-політичний діяч; член 
Кубанської ради від ст. Новощербинівської (1917), голова комісії з вироблення По-
ло ження про козацьке самоврядування, голова Народних зборів Кубані, заступник 
го лови військового уряду, товариш голови кубанського уряду, заступник голови Пів-
денно-східного союзу козацьких військ, учасник Першого кубанського походу. На 
початку 1919 р. різко протестував проти денікінського терору. У березні 1919 р. емі-
грував у Чехословаччину.

33 Концептований – трактований, усвідомлений, сприйнятий.
34 У відповідь на цей лист С. Петлюра 20 січня 1921 р. писав: «що до міркувань 

Ваших з приводу листа п[ана] Івана Макаренка, то в цілому я з ними солідаризуюсь. 
Не треба лише, на мій погляд, висовувати зараз момента зверхности України в її 
стосунках із Кубанщиною; пріоритет прийде сам собою. Коли ж ми будемо тепер 
його підкреслювати та домагатись, тоді можемо відштовхнути од себе визначних 
діячів Кубані» (ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 23, арк. 12).

35 Рада Республіки – вищий законодавчий орган влади УНР, який діяв у м. Тар-
нові (Польща). Створена на підставі закону «Про Раду Республіки УНР» від 9 січня 
1921 р. Урочисте відкриття відбулося 3 лютого 1921 р. У роботі Ради Республіки 
брало участь 67 депутатів, які представляли українські політичні партії, профспілкові 
та культурно-освітні організації. Мандати було поділено між політичними партіями 
наступним чином: Українська народна партія – 2; народні республіканці – 5; со ціа-
лісти-самостійники – 5; селянські соціалісти – 4; соціалісти-федералісти (радикальні 
де мократи) – 5; соціал-демократи – 7; трудовики – 1; хлібороби-демократи – 5; єв-
рейські партії – 6; залізничники – 4; поштовики – 2; представники поляків – 2; пред-
став ники німців – 1; представники місцевого самоврядування – 4; представники 
ук раїнських кооператорів – 4; представники культурно-освітніх організацій – 3. 
Від участі в роботі Ради Республіки відмовились Українська партія соціалістів-ре-
во люціонерів та Українська народна партія. Головою Ради Республіки було обрано 
І. Фе щенка-Чопівського. Предметом розгляду Ради Республіки мали бути: пропозиції 
уря ду, внесення комісії Ради Республіки, внесення депутатів, інтерпеляції та пе ти-
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ції. З компетенції Ради Республіки було вилучено питання державного устрою УНР 
та її конституції, змін у засадах робітничого та земельного законодавства, прав на-
ціо нальних меншин. У кінці березня 1921 р. видала «Універсал до українського на-
роду». Припинила своє існування 5 серпня 1921 р.

36 Ймовірно Кочубей Микола Васильович – український громадський діяч, на ща-
док давнього козацько-шляхетського роду, спорідненого з П. Скоропадським. Брат 
Ва силя й Михайла Кочубеїв, провідних діячів Української народної громади, яка 
іні ціювала прихід П. Скоропадського до влади у 1918 р. Перебуваючи в еміграції, 
спів працював з В. Липинським та П. Скоропадським у проводі Українського союзу 
хлі боробів-державників, очолював Гетьманську управу в Берліні.

37 Старі Держави – очевидно йдеться про європейські держави – члени Ан-
танти.

38 Юзефський Генрик (1892–1981) – український і польський політичний діяч. 
У 1920 р. – товариш міністра внутрішніх справ УНР. У 1920 – на поч. 1922 рр. брав 
активну участь у роботі Державного Центру УНР, виконував роль посередника між 
урядами ПРП і УНР. У 1927–1929 рр. і 1930–1938 рр. – воєвода волинський, 1929–
1930 рр. – міністр внутрішніх справ Польщі.

39 Йдеться про Начальника Польської Республіки – Ю. Пілсудського.
40 Горний Шльонск (пол. Górny Śląsk) – Верхня Сілезія – південно-східна частина 

історичного і географічного регіону Сілезія. Зараз поділена між Польщею (Опольське 
воєводство і Сілезьке воєводство) і Чехією (Чеська Сілезія, або Сілезько-Моравський 
край). У даному випадку йдеться про Третє Сілезьке повстання польського населен-
ня регіону проти німецької влади, яке вибухнуло у Верхній Сілезії 3 травня 1921 р. 
Було організоване Повстанською робітничою організацією і підтримане страйком 
190 тис. польських робітників. Повстання було викликане несприятливими для 
поль ського населення Верхньої Сілезії результатами плебісциту 20 березня 1921 р., 
коли 63 % населення регіону проголосувало за приєднання до Німеччини.

41 Йдеться про події, пов’язані із захопленням польським генералом Л. Же-
ліховським частини території Литви навколо міста Вільнюса (так звана Віленщина) 
і проголошення на цій території Серединної Литви, яку фактично контролювала 
Польща.

42  Домбський Ян (1880–1931) – польський громадсько-політичний діяч, журналіст, 
учасник польського національного руху у Галичині, член ПСЛ. Учасник переговорів 
з ра дянською Росією в Ризі (голова польської делегації), заступник міністра за кор-
донних справ Польської Республіки (24 липня 1920 р. – 24 травня 1921 р.), керівник 
польського МЗС (24 травня – 11 червня 1921 р.). У 1919–1930 рр. – депутат Сейму 
Польської Республіки, один із ініціаторів проведення сільськогосподарської реформи 
у Польщі.

43 Очевидно йдеться про чутки про нецільове використання А. Ніковським дер-
жавних коштів. Як свідчать документи того періоду, ці чутки не відповідали дійс-
ності.

44 «Брістоль» – готель у Тарнові, де з серпня 1920 р. розміщувалася значна час-
ти на міністерств УНР, а з січня 1921 р. працювала Рада Республіки.

45 Зелений Клин (інша назва – Зелена Україна), історична назва земель у пів-
ден ній частині Далекого Сходу Російської імперії, СРСР і Російської Федерації 
(Амур ська і Сахалінська області, Забайкальський, Приморський і Хабаровський 
краї сучасної Російської Федерації) заселених переважно українським населенням; 
площа – близько 1 млн км². За даними російського дослідника А. Меншикова станом 
на 1912 р. частка переселенців у Приморську область (Камчатку, Хабаровський 
і Приморський краї) з України становила 81,26 %. За даними радянського історика 
В. Кабузана, частка українців серед жителів Приморської області напередодні 
1917 р. складала не менше 75 %. У період існування СРСР українське населення 
регіону зазнало масової русифікації. У 1920–1921 рр. уряд УНР здійснив низку спроб 
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підпорядкувати зазначену територію своїй юрисдикції. Протягом літа-осені 1920 р. 
МЗС УНР звернулось до дипломатичних установ Японії в Європі з проханням, щоб 
Японiя взяла на себе захист прав та інтересiв громадян УНР в Зеленому Клині. 
Водночас, у середні листопада 1920 р. МЗС УНР отримало телеграму від українців 
Сибіру та Маньчжурії з проханням призначити генерального консула УНР на Да-
лекому Сході. Навесні 1921 р. департамент чужоземних зносин МЗС УНР роз робив 
«Начерк пляну діяльности на Зеленому Клині» (ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, 
спр. 381, арк. 173–175), який передбачав проведення низки культурно-про свiт нiх, 
полiтико-адмiнiстративних, господарсько-торговельних та фінансових за ходів, 
спрямованих на українізацію Зеленого Клину. В 1921 р. тривали переговори пред-
ставників ДЦ УНР з японськими послами у європейських країнах із приводу май-
бут нього державно-правового статусу Зеленого Клину та допомоги українському 
на ціональному рухові (ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 2, спр. 100, арк. 67–70; ф. 3696, 
оп. 2, спр. 381, арк. 52–53).

46 Домбровський Стефан (1877–1947) – польський лікар, біохімік і політик. 
У 1920–1921 рр. – заступник міністра закордонних справ Польщі; у 1922–1935 рр. – 
посол польського Сейму.

47 Сологуб-Довойно Станіслав (1885–1939) – полковник армії Російської імперії, 
польський воєначальник, бригадний генерал Війська Польського. У 1917–1918 рр. – 
начальник штабу 4 стрілецької дивізії, у 1918 р. – начальник штабу ІІ польського 
корпусу в Росії. У 1919 р. – на службі в армії генерала Ю. Галлера. До Польщі 
прибув у липні 1920 р. Після офіційного прийняття до польської армії залишився 
в роз порядженні Міністерства закордонних справ – був представником Польської 
Рес публіки на конференції в м. Барановичі.

48 Турбація – турбота, клопіт, морока.
49 Смаль-Стоцький Роман Степанович (1893–1969) – український політичний 

діяч і мовознавець, дійсний член НТШ. У 1915–1918 рр. співробітник СВУ у таборах 
по лонених. У 1919 р. – дипломатичний представник ЗУНР, пізніше – радник по соль-
ства і посол (1921–1923 рр.) УНР у Берліні.

50 Українське вільне козацтво – організація українських козаків, створена як 
закордонна частина організації «Вільне козацтво» (діяла в Україні з 1917 р.). До 
1936 р. УВК мало назву «Українське національне козаче товариство» (УНКТ), 
з 1936 р. і до тепер – «Українське вільне козацтво». УНКТ виникло у 1920 р. в Берліні. 
Іні ціатором створення цього товариства та його першим отаманом (до 1942 р.) був 
І. Пол тавець-Остряниця. З березня 1921 р. місцем перебування його штабу стало 
м. Мюн хен. Головним пріоритетом у діяльності УНКТ було відродження Української 
держави.

51 Полтавець-Остряниця Іван Васильович (1890–1957) – український військовий 
та політичний діяч, ультраконсерватор, монархіст-гетьманець, нащадок козацького 
роду гетьмана України Якова Остряниці. У 1917–1920 рр. – наказний отаман Віль-
ного козацтва. Ад’ютант гетьмана П. Скоропадського. У 1920–1936 рр. – отаман Ук-
ра їнського національного козачого товариства.

52 Йдеться про Другий зимовий похід армії УНР (Листопадовий рейд), що від-
бувся в листопаді 1921 р. В жовтні 1921 р. командуванням Армії УНР та Пов с танчою 
командою було розроблено план, який передбачав надання воєнної до по моги 
партизанському рухові в Україні. Стратегічним завданням операції було про будження 
всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні. З ін тер-
но ваних у табори українських козаків та старшин було сформовано Повстанську 
Ар мію. Вона складалась із трьох груп: Волинської (800 бійців, ком. Ю. Тютюник), 
Бес сарабської (бл. 300 бійців, ком. А. Гулий-Гуленко) і Подільської (400 бійців, 
ком. М. Палій, пізніше – С. Чорний). Загальне командування нею здійснював ген. 
Ю. Тютюник, начальником штабу призначено полк. Ю. Отмарштайна. Групи пе ре-
йшли радянський кордон у різних місцях. Першою прорвалась на Правобережну 



Історія України

97

Ук раїну група ген. А. Гуленка-Гулого. Проте через несприятливі обставини вона 
бу ла змушена вступити на територію Румунії. Подільська група вирушила в похід 
25 жовтня 1921 р. з м. Гусятина на Тернопільщині. В перших боях ця група розбила 
кілька червоноармійських загонів і сама стала кінною групою. З важкими боями 
з’єднання пройшло усе Поділля і прибуло до Бородянки (60 км від Києва). Тут, 
втративши надію з’єднатись з Волинською групою, воно вимушено повернуло назад. 
29 листопада 1921 р. Подільська група перейшла польський кордон. Волинська 
група розпочала рейд 4 листопада 1921 р. і 7 листопада 1921 р. здобула Коростень. 
Проте під натиском переважаючих сил противника українське угруповання змушено 
було відступати на Захід. В районі села Базар (тепер Житомирська обл.) Волинську 
групу оточила більшовицька кавалерія Г. Котовського. 17 листопада 1921 р. в бою 
під с. Малі Міньки повстанці були розбиті. Частина учасників походу потрапила 
в полон. Після рішучої відмови перейти на службу до Червоної армії 359 бійців 
23 лис топада 1921 р. розстріляли під с. Базар. Тільки невеликий загін (150 чол.) Во-
лин ської групи зумів прорвати оточення і 20 листопада перейти польський кордон. 
Дру гий зимовий похід частин Армії УНР став останньою спробою українських на-
ціо нально-державних сил збройним шляхом завоювати незалежність України в ході 
на ціонально-визвольних змагань 1917–1921 рр.

53 Дельвіг Сергій Миколайович (1866–1949) – український військовий діяч, тео ре-
тик та історик військової справи, генерал-полковник Армії УНР. З 1917 р. – на служ-
бі в українській армії; працював у Генштабі. Виконував дипломатичні доручення 
Ди ректорії УНР. 1919–1921 рр. – військовий аташе Надзвичайної дипломатичної мі-
сії УНР у Румунії.

54 Білиць Юрій – у 1919 р. – першій половині 1920 р. – канцелярський урядовець 
у посольстві УНР у Відні, з літа 1920 р. – урядовець з особливих доручень МЗС 
УНР.

55 Пилипчук Пилип Каленикович (1869–1940) – український громадсько-по лі тич-
ний і державний діяч. У 1917–1918 рр. – доцент теоретичної механіки у Київському 
політехнічному інституті. Належав до Української партії соціалістів-революціонерів, 
згодом – Української народно-республіканської партії. У період Директорії УНР – 
начальник водних шляхів Дніпра. У грудні 1918 р. – квітні 1919 р. – керуючий 
міністерством шляхів УНР в урядах В. Чехівського та С. Остапенка. Влітку – восени 
1919 р. очолював дипломатичну місію уряду УНР у Варшаві. З 5 серпня 1921 р. 
до 14 січня 1922 р. – голова Ради народних міністрів УНР. Один із засновників 
Українського центрального комітету в Польщі.

56 Торнтон – псевдонім С. Петлюри. Йдеться про статтю: Торнтон С. Повстання 
на Україні // Українська трибуна. – Варшава, 1921. – 10 листопада. – С. 2–3; 
Торнтон С. Повстання на Україні (Оцінка й перспективи) // Українська трибуна. – 
Варшава, 1921. – 13 листопада. – С. 2–3. «Українська Трибуна» – суспільно-політична 
щоденна газета, що виходила у Варшаві з травня 1921р.  до березня 1922 р. Видавцем 
її був Є. Лукасевич, редактором – О. Саліковський, постійними дописувачами – 
С. Петлюра, О. Лотоцький, М. Левицький, Є. Онацький, М. Вороний, А. Ніковський. 
Вийшло близько 200 чисел. Газета фактично була друкованим органом уряду УНР 
в екзилі.

57 Оренштайн Яків (1875–1944(?)) – український видавець єврейського по-
ход ження. У 1901 р. заснував у м. Коломия видавництво «Галицька накладня». 
На весні 1918 р. відвідав Київ, де домовився про друк підручників для українських 
гім назій. З 1919 р. – переніс свою діяльність за межі України. У 1919 р. у Берліні 
за снував видавництво «Українська накладня» (1919–1932) – найбільше ук раїнське 
ви давництво за кордоном. «Українська накладня» спеціалізувалася на ви данні 
шкіль них підручників, видавала серію «Загальна бібліотека» (всього ви йшло 
230 томів), ілю ст ровані твори української та іноземної літератури, ноти, мапи, 
лис тівки тощо.
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58 «Синьо-жовта книга уряду УНР» – видання представницького характеру 
українською, французькою і німецькою мовами, в якому передбачалося викласти 
історію боротьби України за власну державність у 1917–1921 рр., охарактеризовано 
погляди провідників УНР на хід подальшої боротьби тощо. Урядові установи УНР 
вели листування з приводу публікації видання з кінця 1920 р. 21 січня 1921 р. РНМ 
УНР розглянула пропозицію міністра закордонних справ УНР А. Ніковського ви ді-
лити на це 75000 чеських крон. Планувалося надрукувати 1000 примірників кни ги 
(900 – у вигляді брошур для загального розповсюдження і 100 – на папері ви со кої 
якості для розсилки офіційним установам іноземних держав). Друк її мало здійс ни ти 
видавництво «Українська накладня (Київ-Ляйпціг-Берлін)», що належало Я. Орен-
штайну (ЦДАВО України, ф. 3581, оп. 3, спр. 52, арк. 48–51; ф. 3205, оп. 1, спр. 66, 
арк. 17 зв., ф. 1429, оп. 2, спр. 100, арк. 256).

59 Карахан (Караханян) Лев Михайлович (1889 – 1937) – член РСДРП з 1904 р. 
ра дянський дипломат. З серпня 1917 р. – член Президії Петроградської ради. 
У листопаді 1917 р. – березні 1918 р. – член і секретар радянської делегації на мирних 
пере говорах 1917 – 1918 рр. у Брест-Литовську з Німеччиною та її союзниками; 
у 1918–1921 рр. і 1922–1923 рр. – заступник наркома закордонних справ РСФРР; 
1921–1922 рр. – повпред РСФРР у Польщі.

60 Перлюстрація (лат. perlustro – оглядаю) – перегляд кореспонденції, що здійс-
нюється таємно від одержувача та відправника.

61 «Воля» (з осені 1921 р. – «Воля України») – суспільно-політичний та куль ту-
ро логічний тижневик. Видавався у Відні з червня 1919 р. до листопада 1921 р. Ви-
дав цем і редактором тижневика був В. Піснячевський (псевд. – А. Горленко). У ре-
дак ції працювали З. Адельсбергер, І. Кедрин, І. Мурський, А. Хомик та ін. Тижневик 
був цінним джерелом інформації про політичні та військові події в Україні, життя 
ук раїнців в еміграції й політику західних держав щодо України. «Воля» друкувала 
ви тяги з німецьких, французьких та англійських видань, огляди й хроніку подій. 
Чи малий обсяг видання займали твори художньої літератури та критичні статті. 
У 1921 р. В. Піснячевський організував видавництво «Наша воля», головним зав-
дан ням якого було публікація художніх творів, друкованих раніше у «Волі».

62 Піснячевський Віктор Онуфрійович (1883–1933) – український громадський 
діяч і журналіст, один із організаторів української парламентської фракції у І Дер-
жавній думі Росії. В роки національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. видавав 
в Оде сі газети «Одеський листок» та «Украина молодая». Перебував в еміграції 
у Від ні, де з 1919 р. видавав суспільно-політичний і культурологічний тижневик 
«Во ля» (з 1921 р. – «Воля України»). У своїх публікаціях у «Волі» виступав з різкою 
кри тикою прорадянської орієнтації українського руху. Один з ініціаторів створення 
в 1919 р. Українського клубу у Відні. З кінця 1921 р. В. Піснячевський поступово 
віді йшов від громадської діяльності.

63 Звіт про фінансові операції з 1 липня 1920 р. по 1 січня 1922 р. М. Василько 
надіслав МЗС УНР 14 січня 1922 р. (ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 533, 
арк. 74).

64 «Європейська дипломатія і преса відчули більшу детонацію повстання, 
ніж був са мий вибух на Україні» – напередодні Другого зимового походу вій сько-
ві кола і МЗС УНР домовилися, що на основі бюлетенів інформаційного бю ро 
Ю. Тютюнника А. Ніковський буде подавати відомості про хід повстання до по-
сольств і дипломатичних місій УНР за кордоном. Як виявилось пізніше, по ві дом лен-
ня, які отримувало МЗС, були сфальсифіковані військовими для то го, щоб викликати 
в Європі інтерес до повстання в Україні. Не знаючи про це, А. Ні ковський регулярно 
над силав звіти про переможний хід повстання за кордон. МЗС розсилало неправдиву 
ін формацію навіть після трагічного бою під селом Малі Минь ки 17 лис топада 
1921 р., в ході якого Волинська група генерала Ю. Тютюнника за знала поразки від 
Червоної армії.
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65 Цусіма – Цусімська морська битва – вирішальна морська битва в російсько-
японській війні 1904–1905 рр., що відбулася у Японському морі 14 (27) – 15 (28) 
травня 1905 р. поблизу острова Цусіма. У ній ІІ ескадра російського Тихоокеанського 
флоту зазнала нищівної поразки від японського флоту.

66 Багриновський Микола (?–?) – український громадсько-політичний і державний 
діяч. 24 березня – 5 серпня 1921 р. – державний контролер УНР, 5 серпня 1921 р. – 
14 січ ня 1922 р. – міністр юстиції УНР (одночасно керівник міністерства праці).

67 Ковалевський Олександр (?–?) – український громадсько-політичний і дер-
жав ний діяч. Один із засновників і керівників Української народно-республіканської 
пар тії, яка підтримала спробу державного перевороту, влаштованого В. Оскілком 
29 квіт ня 1919 р. у Рівному. 14 жовтня 1920 р. – 24 березня 1921 р. – міністр пре си 
і про паганди в уряді УНР, 24 березня 1921 р. – 14 січня 1922 р. – міністр зе мель них 
справ (5 серпня – 14 січня 1922 р. – одночасно керівник міністерства преси і про па-
ган ди).

68 Гулий-Гуленко Андрій Олексійович (1886–?) – український військовий діяч, 
ге нерал-хорунжий Армії УНР. У 1919 р. очолював повстанські частини на Півдні Ук-
раїни. Під час Першого зимового походу – командир Запорізької дивізії, Другого зи-
мо вого походу – командир Бессарабської групи Армії УНР. У 1922 р. заарештований 
ЧК, згодом засуджений до тривалого ув’язнення.

69 Шумський Олександр Якович (1890–1945) – український і радянський гро мад-
сько-політичний діяч, член УПСР Входив до складу Української Центральної Ради. 
У січ ні 1918 р. брав участь у підготовці державного заколоту з метою встановлення 
в Ук раїні радянського ладу. З травня 1918 р. – один із лідерів боротьбистів. Із січня 
1919 р. відкрито виступив проти Директорії, зблизився з більшовицьким урядом 
у Хар кові. Пізніше – член КП(б)У. У 1919 р. та 1924–1927 рр. – нарком освіти 
УСРР.

70 Юнаків Микола Леонтійович (1871–1931) – український військовий діяч, 
ге нерал-полковник Армії УНР. Після Лютневої революції 1917 р. підтримав ук-
раїнський національний рух, сприяв українізації військових частин. У серпні 
1919 р. – начальник штабу Головного отамана об’єднаних українських армій УНР 
і ЗУНР. У 1920 р. призначений військовим радником дипломатичної мі сії УНР у Вар-
шаві. З 24 грудня 1920 р. по 24 березня 1921 р. і з травня 1922 р. по осінь 1923 р. – 
військовий міністр УНР.

71 Сальський Володимир Петрович (1885–1940) – український військовий діяч, 
ге нерал-хорунжий. З грудня 1917 р. – на українській військовій службі, начальник 
шта бу І Сердюцької дивізії військ УНР. У січні 1918 р. – начальник штабу особ-
ливого коменданта Києва, начальник штабу Київського військового округу. Учасник 
ву личних боїв із більшовиками у Києві на початку 1918 р. У добу Гетьманату 
1918 р. – начальник навчального відділу Головної шкільної управи Генерального 
шта бу. З травня 1919 р. – командувач Запорізької групи Армії УНР. З вересня 
1919 р. – командувач Армії УНР. З 5 листопада 1919 р. по 26 травня 1920 р. – міністр 
вій ськових справ УНР. З вересня 1920 р. – у відставці. В еміграції жив у Варшаві. 
Ак тивний учасник громадсько-політичного життя української діаспори, військовий 
мі ністр УНР в екзилі. Член Українського центрального комітету у Варшаві.

72 Павленко Віктор Олексійович (1886–1932) – український військовий діяч, 
генерал-хорунжий Армії УНР. В 1917 р. – член Українського генерального вій сько-
во го комітету, командувач Київського військового округу, 5 серпня 1921 р. – 14 січня 
1922 р. – в. о. військового міністра УНР.

73 Ймовірно, Єрошевич Петро Костянтинович (1870 – після 1945) – український 
військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. У грудні 1917 р. українізував 12 пі хот-
ну дивізію та передав її у розпорядження Центральної Ради. З кінця квітня 1918 р. – 
на чальник ІІ Подільського корпусу Армії УНР, згодом – Армії Української Держави. 
У лю тому – жовтні 1919 р. – на командних посадах у Армії УНР. 11 листопада 1919 р. 
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у Мо гилеві-Подільському потрапив у полон до білих. У середині травня 1920 р. 
виїхав із Криму через Балкани до Армії УНР, (прибув 7 жовтня 1920 р.). З 16 жовтня 
1920 р. – начальник Тилу Армії УНР. З 3 листопада 1921 р. – т. в. о. вій ськового мі-
ністра та командарма Армії УНР. 14 листопада 1921 р. обійняв посаду начальника 
Ти лу Армії УНР. З 1923 р. жив у еміграції в м. Каліш.

74 Омелянович-Павленко Михайло Володимирович (1878–1952) – український 
по літичний та військовий діяч, генерал-полковник. У 1918–1919 рр. – начальний ко-
ман дант УГА, 1919–1920 рр. – командир Запорозького корпусу Армії УНР, керівник 
Пер шого зимового походу армії УНР і воєнної кампанії 1920 р. 24 березня – 23 травня 
1921 р. – міністр військових справ УНР. В еміграції жив у Чехословаччині, Німеччині 
та Франції.

75 Удовиченко Олександр Іванович (1887–1975) – український військовий ді-
яч, генерал-полковник Армії УНР. З 1917 р. брав участь в українізації частин III 
Кав казького корпусу й очолював Українську корпусну раду. З жовтня 1917 р. – вій-
ськовий радник С. Петлюри. Наприкінці 1917 р. – на початку 1918 р. – начальник 
шта бу Гайдамацького коша Слобідської України, 1918–1919 рр. – генерал-квартир-
мейс тер Південно-Західного фронту, командир ІІІ Залізної стрілецької дивізії, з груд-
ня 1920 р. – генеральний інспектор Армії УНР. У еміграції жив і працював у Фран ції, 
очолював Товариство вояків Армії УНР.

76Редукція (лат. reductio – зведення, приведення назад) – процес або дія, що 
призводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь, іноді до повної 
втрати якихось об’єктів, ознак.

77 Заховати (пол. zachować) – зберегти.
78 Лівицький Андрій Миколайович (1879–1954) – український громадсько-по-

лі тичний і державний діяч, юрист, член РУП, УСДРП, Центральної Ради. У 1919–
1920 рр. – голова дипломатичної місії УНР у Польщі. 22 квітня 1920 р. підписав 
Вар шавську угоду. 9 квітня – 27 серпня 1919 р., 6 травня – 14 жовтня 1920 р., 24 бе-
резня – 5 серпня 1921 р. – віце-прем’єр-міністр уряду УНР (одночасно міністр юс-
тиції); 24 серпня 1919 р. – 26 травня 1920 р. – міністр закордонних справ; 14 жовтня 
1920 р. – 24 березня 1921 р., 14 січня 1922 р. – червень 1926 р. – прем’єр-міністр. 
З 1926 р. – голова Директорії, керівник Державного Центру УНР в екзилі.

79 Лукашевич Андрій Васильович (1883–1930) – український громадсько-полі-
тич ний діяч, інженер. У 1915–1917 pp. – голова Торгово-промислового комі тету 
Пів дня Росії у Харкові. У добу Гетьманату – товариш (заступник) міністра шля хів. 
У 1919–1920 pp. – радник, з 1921 р. – голова НДМ УНР у Польщі. З 1921 р. по тра-
вень 1923 р. – голова Українського центрального комітету у Варшаві. Член Спіл ки 
ін женерів і техніків українців-емігрантів у Польщі.

80 Екзерциції (лат. exercitium – вправа) (застар.) – вправи (наприклад, військові 
екзерциції).

81 Фещенко-Чопівський Іван Адріанович (1884–1952) – український політичний 
і дер жавний діяч, вчений-металознавець, член УПСФ, Української Центральної Ра-
ди. 1918 р. – міністр торгівлі й промисловості УНР. За часів Української держави був 
ув’яз нений. У період Директорії УНР – міністр народної освіти. 1919 р. – радник, 
зас тупник голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії. У 1921 р. – Го-
лова Ради Республіки.

82 Швець Федір Петрович (1882–1940) – український геолог, громадський 
і по лі тичний діяч. Член ЦК Селянської спілки та ЦК УПСР. У червні 1917 р. ко-
оп то ва ний до Української Центральної Ради. У добу Української держави – член 
Ук раїнського національного союзу. 13 листопада 1918 р. Ф. Швець, як представник 
Се лянської спілки був обраний до складу Директорії УНР. 15 листопада 1919 р. від-
по відно до спільного рішення Директорії та уряду УНР Ф. Швець і А. Макаренко 
ви їхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади 
С. Петлюрі. 25 травня 1920 р. постановою уряду УНР Ф. Швець був виведений зі 
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складу Директорії УНР. З др. пол. 1920 р. – в еміграції у Чехословаччині, де працю-
вав в Українському вільному університеті та Українському педагогічному інституті 
ім. М. Дра гоманова.

83 Реституція (від лат. restitutio) – відновлення.
84 Габсбурґ-Льотрінґен Вільгельм-Франц – відомий також під ім’ям Василь 

Вишиваний (1895–1948) – австрійський архикнязь, кузен Карла І – останнього ім-
ператора Австро-Угорщини. Командир легіону Українських січових стрільців. По-
слідовний і палкий прихильник українського національно-визвольного руху, пол ков-
ник Армії УНР.

85 Ейхельман Отто Оттович (1854–1943) – український громадсько-політичний 
і дер жавний діяч, вчений-правознавець, професор Київського університету. У 1918 р. 
пра цював у міністерствах торгівлі і промисловості та закордонних справ Української 
Дер жави. У часи Директорії – член конституційної комісії, автор проекту Конституції 
УНР, товариш міністра закордонних справ УНР (з травня 1920 р.). В еміграції – 
професор і декан Українського вільного університету в Чехословаччині.
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ДИсЛоКАцІйнА вІДоМІсТь І БойовИй розПИс  
ДІєвої АрМІї вІйсьК Унр  

станом на 16 серпня 1919 р.

Вперше в повному обсязі й науковій редакції опубліковано дислокаційну 
відомість і бойовий розпис армії УНР та Галицької армії станом на 16 серпня 
1919 р. 

Ключові слова: Українська Народна Республіка, війна, Дієва армія УНР, 
Українська Галицька армія.

Впервые в полном объеме и научной редакции опубликована дислокационная 
ведомость и боевая роспись армии УНР и Галицкой армии по состоянию на 
16 ав густа 1919 г.

Ключевые слова: Украинская Народная Республика, война, Действующая 
армия УНР, Украинская Галицкая армия.

There is fully and under scientific redaction published the dislocation statement 
and fighting table of Acting Army of UNR and Ukrainian Galician Army as of 16 Au-
gust 1919 in the article.

Key words: Ukrainian People`s Republic (UNR), war, Acting Army of UNR, 
Ukrainian Galician Army.

Незважаючи на значний інтерес вітчизняної історичної науки до 
українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., чимало ас-
пектів цієї теми ще й досі є маловивченими. Зокрема, чи не наймен ше 
в сучасній історіографії досліджено збройну боротьбу української ар-
мії в 1918–1920 рр. В історичній літературі слабко висвітлено бойовий 
шлях, ор га нізаційну структуру і чисельність військ УНР на різних етапах 
бойових дій. 

Такий стан дослідження історії армії УНР пояс ню є ться здебільшого 
недостатністю джерельної бази. Чимало документів військового ке рів-
ництва УНР загинуло у полум’ї воєнних лихоліть, або ж було роз по ро-
шено на еміграції. Нині в архівах збереглося об маль бо йових розписів 
і дислокаційних відомостей армії УНР за 1918–1919 рр. Ці документи 
мають величезну інформаційну цінність, оскільки містять докладні 
дані про структуру, чисельність і командний склад військ. Їх публікація 
є неодмінною умовою для дослідження історії визвольних змагань.

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України зберігається оригінальний документ під назвою 
«Дис локаційна відомість і бойовий стан частин Дієвої армії військ УНР, 
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скла дена 16 серп ня 1919 р.»1 Цей документ підписано на чальником 
дислокаційної частини оперативного відділу штабу ар мії УНР осавулом 
В. Мазур-Ляховським. Відомість містить повний пе ре лік з’єднань і час-
тин армії УНР і Га лицької армії, а також дані щодо їх ко мандного скла ду, 
чисельності й місця дислокації. 

Не можна назвати цей документ зовсім невідомим для дос лідників. 
Узагальнюючі дані з указаної відомості використав генерал М. Ка-
пустянський у своїй праці «Похід українських армій на Київ-Одесу 
в 1919 ро ці»2. Власне, вже на початку 1920-х рр. ця відомість була го-
лов ним джерелом інформації про чисельність і склад українських військ 
влітку 1919 р. Тривалий час вона зберігалася у фондах Музею визвольної 
боротьби України в Празі, але після Другої світової війни «українські 
празькі фонди» було перевезено в СРСР. Переважна частина з них 
потрапила в Центральний державний архів Жовтневої революції УРСР 
(сучасний ЦДАВО України), де знаходилася на секретному зберіганні. 
Лише наприкінці 1980-х рр., коли доступ до цих документів було від-
крито, українські дослідники отримали можливість ознайомитися з до-
ку ментами уряду УНР. Дислокаційну відомість Дієвої ар мії військ 
УНР від 16 серпня 1919 р. було виявлено серед документів генерала М. 
Капустянського, у фонді Генерального штабу армії УНР.

У 1995 р. цей документ опублікував київський журналіст Я. Тинченко 
у книзі «Українське офіцерство 1917–1921 рр.: шляхи скорботи і за бут-
тя», а в 2004 р. він же передрукував його у збірнику, присвяченому історії 
збройної боротьби в Україні в 1919 р.3 На жаль, в обох випадках публіка тор 
припустився численних помилок і неточностей, які нівелюють значен ня 
його публікації. Передусім, наведені в публікації Я. Тинченка дані далеко 
не завжди відповідають даним з оригінального до ку мен та. Наприклад, 
у дислокаційній відомості вказано, що кінний полк Січових стрільців 
налічував 200 шабель, а не 260, як подано в публікації Я. Тинченка. Штаб 
1-ї Подільської повстанської дивізії налічував 14 стар шин (а не одного), 
5-та батарея 2-го полку 1-ї Дніпровської бригади мала на озброєнні три 
легкі гармати (а не дев’ять), 2-га кінна бригада Галицької армії мала 464 
коней (а не 164) тощо. Інколи цифри просто змінено місцями. Наприклад, 
в оригінальному документі вказано, що 20-й Запорізький гарматний полк 
мав на озброєнні 1 кулемет і 2 легкі гармати, а не 1 важку гармату і 2 
панцерники, як подав Я. Тинченко. Подекуди трапляється й справжня 
плутанина: наприклад, усі дані про 28-й полк Січових стрільців автор 
публікації хибно «запозичив» із відомостей про 29-й полк. Відомості 
щодо чисельного складу і озброєння деяких час тин чомусь подано лише 
частково. Крім того, деякі військові частини й підрозділи в публікації 
з не відомих причин взагалі пропущено (16-й гарматний полк, 9-й тех-
нічний курінь). Оскільки текст документа є цілком чи та бель ним, подіб-
ні похиб ки не можна пояснити нічим іншим, крім неуважності автора 
публіка ції. На жаль, допущені ним похибки й неточності можуть ввести 
дослідни ків в оману і мають принциповий характер, оскільки навряд чи 
належним чином сприяють введенню в науковий обіг нових даних.
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Увазі читачів пропонуємо дислокаційу відомість і бойовий розпис 
частин Дієвої армії військ УНР від 16 серпня 1919 р. у тому вигляді, 
в якому цей документ зберігся в архіві. щоб максимально точно передати 
його зміст, подано не лише цифри щодо чисельності військових частин 
і підрозділів, але й узагальнюючі дані по дивізіях і групах (подані 
у відомості). Сподіваємось, що здійснена в такому вигляді публікація до-
ку мен та полегшить дослідникам вивчення історії ук ра їн ських зброй них 
сил 1917–1921 рр.

Відзначимо, що в самій відомості є неточності. Зок рема, дані, одер-
жані внаслідок арифметичного перерахунку бойового скла ду дивізій, 
не завжди збігаються з цифрами, вписаними у відповідну під сумкову 
графу таблиці. Такі похибки, зазвичай, можна пояснити тим, що укладач 
відомості не точно підсумував цифри. Однак слід вра хо вувати й те, що 
цей документ було складено на підставі донесень із штабів груп і ди ві-
зій, які містили як докладний бойовий розпис частин, так і узаг аль ню-
ю чі цифрові дані щодо того чи іншого військового з’єднання. Відтак, 
від повідальний співробітник дислокаційної частини міг, наприк лад, 
припуститися помилки і вписати хибні цифри в графу про бойовий 
склад полку, але при цьому правильно переписати узагальнюючі дані 
по дивізії тощо. 

Загалом, цифрових неточностей у відомості порівняно небагато й во-
ни не надто суттєві. Виняток складає помилкове зарахування команди 
ви дужуючих, партії мобілізованих та всіх вояків, які знаходилися у шпи-
талях, обозах і інтендантстві, до складу 2-ї пішої дивізії, хоча підсумко-
ві цифри по цій дивізії не відображають жодну з перерахованих груп 
ком ба тан тів. Як наслідок, при визначенні в таблиці загальної кількості 
вояків ар мії УНР було «загублено» близько 5 000 чоловік. Крім того, 
подані у відомості підсумкові цифри по 6-й Запорізькій дивізії зовсім не 
схо дяться з результатами арифметичного перерахунку: останній показує 
чи сельність дивізії меншою від указаної в документі. Різниця складає 
14 стар шин, 7 підстаршин, 85 вояків, 39 багнетів, 81 рушниць, 18 коней 
і 5 кулеметів. Очевидно, укладач відомості пропустив у таблиці один із 
під розділів 6-ї Запорізької дивізії, який і мав означену чисельність.

Документ друкуємо без змін. У разі будь-яких розбіжностей у циф-
рах, подаємо результати власного арифметичного підрахунку в при-
мітках. 

Окремі назви і терміни подано у відповідно до норм сучасного 
українського правопису.

1 ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2, спр. 28, арк. 1–8.
2 Капустянський М. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919 році (ко рот-

кий воєнно-історичний огляд). – Кн. 2, ч. І й ІІ. – Мюнхен, 1946. – С. 135.
3 Див.: Тинченко Я. Українське офіцерство 1917–1921 рр.: шляхи скорботи і за-

бут тя. – К.: Тиражувальний центр УРП, 1995; Україна. 1919 рік. – К.: «Темпора», 
2004. – С. 470–476.
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1 У документі примітка: «В тому числі урядовці».
2 У документі примітка: «В тому числі комендантська сотня».
3 У документі примітка: «У тому числі комендантська сотня і кінно-ординарська 

сотня».
4 Результат арифметичного підрахунку – 1614.
5 Результат арифметичного підрахунку – 577. 
6 Результат арифметичного підрахунку – 703.
7 Результат арифметичного підрахунку – 51.
8 Результат арифметичного підрахунку – 570.
9 Результат арифметичного підрахунку – 1999.
10 Результат арифметичного підрахунку – 4617.
11 Результат арифметичного підрахунку – 434.
12 Результат арифметичного підрахунку – 2867.
13 Результат арифметичного підрахунку – 174.
14 Результат арифметичного підрахунку – 108.
15 Результат арифметичного підрахунку – 1976.
16 Результат арифметичного підрахунку – 628.
17 Результат арифметичного підрахунку – 1348.
18 Результат арифметичного підрахунку – 805.
19 Результат арифметичного підрахунку – 31.
20 Результат арифметичного підрахунку – 830.
21 Результат арифметичного підрахунку – 687.
22 Результат арифметичного підрахунку – 550.
23 Результат арифметичного підрахунку – 6854.
24 Результат арифметичного підрахунку – 1647.
25 Результат арифметичного підрахунку – 3890.
26 Результат арифметичного підрахунку – 172.
27 Результат арифметичного підрахунку – 2278.
28 Результат арифметичного підрахунку – 90.
29 Результат арифметичного підрахунку – 35.
30 Результат арифметичного підрахунку – 2225.
31 Результат арифметичного підрахунку – 69.
32 Результат арифметичного підрахунку – 244.
33 Результат арифметичного підрахунку – 596.
34 Результат арифметичного підрахунку – 1345.
35 Результат арифметичного підрахунку – 179.
36 В документі зазначено, що відомості по 2-й пішій дивізії приблизні.
37 Результат арифметичного підрахунку – 2738.
38 Результат арифметичного підрахунку – 1974.
39 Результат арифметичного підрахунку – 32196. Така значна різниця між цією 

цифрою і зазначеною в документі пояснюється тим, що укладач відомості помилково 
приписав команду видужуючих, мобілізованих та всіх вояків, які знаходилися у шпи-
талях, обозах і інтендантстві, до складу 2-ї пішої дивізії – хоча на підсумкових циф-
рах по цій дивізії це не відобразилось.  

40 Результат арифметичного підрахунку – 10021.
41 Результат арифметичного підрахунку – 1771.
42 Результат арифметичного підрахунку – 18949.
43 Результат арифметичного підрахунку – 9292.
44 Результат арифметичного підрахунку – 443.
45 У розпорядженні командувача Київської групи армії УНР отамана Ю. Тю-

тюн ника.
46 Результат арифметичного підрахунку – 2964.
47 Результат арифметичного підрахунку – 2024.
48 Результат арифметичного підрахунку – 33699.
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49 Результат арифметичного підрахунку – 10279.
50 Результат арифметичного підрахунку – 1771.
51 Результат арифметичного підрахунку – 19680.
52 Результат арифметичного підрахунку – 9396.
53 Результат арифметичного підрахунку – 529.
54 Результат арифметичного підрахунку – 4852.
55 Результат арифметичного підрахунку – 2024.
56 Результат арифметичного підрахунку – 83494.
57 Результат арифметичного підрахунку – 27642.
58 Результат арифметичного підрахунку – 1991.
59 Результат арифметичного підрахунку – 37263.
60 Результат арифметичного підрахунку – 20771.
61 Результат арифметичного підрахунку – 1075.

УДК [930.253:94](477)“1942”
Титаренко Дмитро

ПоЛІТИчне ТА ГосПоДАрсьКе сТАновИще в оКУПо-
вАнІй УКрАїнІ нАПрИКІнцІ 1942 р. в оцІнцІ МІнІсТерсТвА 

зАКорДоннИХ сПрАв нАцИсТсьКої нІМеччИнИ

У публікації йдеться про інформаційний потенціал документів німецьких 
архівів щодо проблем нацистської окупаційної політики в Україні та перспектив 
її еволюції, подано текст документа з оцінкою міністерства закордонних справ 
нацистської Німеччини ситуації на українських землях.

Ключові слова: нацистська окупація, міністерство закордонних справ, мі-
ніс терство окупованих східних територій, тилова зона, вербування. 

В публикации идет речь об информационном потенциале документов не-
мец ких архивов о проблеммах нацистской оккупационной политики в Украине 
и перс пективах ее эволюции, приложен текст документа, содержащий оценку 
ми нистерства иностранных дел нацистской Германии ситуации на украинских 
землях.

Ключевые слова: нацистская оккупация, министерство иностранных дел, 
ми нистерство оккупированных восточных территорий, тыловая зона, вербовка.

In the article the information potential of the Germany archives on the prob-
lems of the Nazi occupation policy on the territory of Ukraine and perspectives of its 
changing are characterized. The document, which includes the estimation of the situa-
tion on the occupied territory of Ukraine through the point of view of the Ministry of 
Foreign Affairs of Nazi Germany is adduced.

Key words: Nazi occupation, Ministry for the Occupied Eastern Territories, Min-
istry of Foreign Affairs, rear area, recruitment.

При характеристиці соціально-економічних, політичних, ідеологіч-
них заходів, що здійснювалися під час нацистської окупації на території 
України, особливе значення має залучення німецьких документів*. Во-

©  Титаренко Дмитро, 2010

* Автор висловлює щиру вдячність Німецькій службі академічного обміну 
(DAAD) та Інститутові відкритого суспільства (OSI) за надану можливість протягом 
2007–2008 рр. здійснити пошукову роботу в німецьких архівах. 
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ни не лише надають можливість об’єктивніше висвітлити ті чи інші 
ас пекти реалізації окупаційної політики, а й допомагають визначити 
сту пінь розуміння нацистами тих проблем, з якими вони зіткнулися на 
за гарбаній території, розглянути питання про наявність у них певних 
аль тернативних планів щодо управління тут.

У цьому аспекті певний інтерес як у вітчизняних, так і у зарубіжних 
дослідників викликають матеріали наради, скликаної з ініціативи мі-
ніс терства окупованих східних областей 18 грудня 1942 р.1 Присутні 
тут представники міністерства, командування груп армій, що діяли на 
Схід ному фронті, військово-адміністративних та військово-гос по дар-
ських структур вермахту охарактеризували ситуацію, яка склалася на 
окупованій території, і запропонували шляхи її поліпшення2. Вже че-
рез декілька днів на основі результатів наради міністр окупованих схід-
них областей Розенберг подав на ім’я Гітлера доповідну записку, в якій 
наголошувалося на необхідності пом’якшення політики стосовно міс-
цевого населення з метою спонукання його до співробітництва з оку па-
ційною владою3. Разом із нею було також подано і підготовлену в мі-
ніс терстві закордонних справ Німеччини аналітичну записку, яку було 
по значено діловодним терміном «примітка» (Aufzeichnung)4.

Гітлер відреагував на документ, який надійшов від Розенберга, про-
читавши лише дві його сторінки. щодо ставлення Гітлера до по ві дом-
лення міністерства закордонних справ нічого не відомо. Проте з ог ляду 
на схожість оцінок ситуації на окупованій території відомствами Ріб бен-
тропа та Розенберга можна припустити, що воно також залишилася поза 
належною увагою його.

Безумовно, наявність поданих одночасно з двох відомств документів 
із схожою характеристикою стану справ в окупованих регіонах, зокрема 
в Ук раїні, мала б спонукати адресата уважно поставитися до цієї ін фор-
ма ції, яка до того ж надійшла від структур, жорстко конкуруючих між 
собою. При цьому з урахуванням певною мірою лібералізму Розенбер-
га в українському питанні, до якого Гітлер ставився з підозрою, якраз 
ін формація міністерства закордонних справ могла розглядатися як най-
об’єк тивніша, а, отже, така, що вимагала відповідної негайної реакції. 
Проте належних висновків не було зроблено, що, безперечно, сприяло 
на ближенню краху нацистського режиму на окупованій території Ра-
дянського Союзу. 

Виходячи з того, що інформація «Примітки» міністерства закор дон-
них справ не залучалася в науковий обіг, і, отже, при розгляді проблем 
ево люції окупаційної політики в Україні не використовувалася, доречним 
є, на нашу думку, опублікувати її повний текст. 

Переклад «Примітки» (Aufzeichnung) з німецької мови здійснено 
автором, стилістику документа збережено.

1 Dallin Alexander. German Rule in Russia, 1941–1945. A Study of Occupation 
Policies. – London: Macmillan & Co Ltd; New York: St. Martin’s Press, 1957. – P. 152–
153; Коваль В. С. О политическом кризисе оккупационного режима на Украине // 
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Коваль В. С. Немецко-фашистский оккупационный режим (1941–1944 гг.). – М.: 
Политиздат, 1965. – С. 65–67; Норберт Мюллер. Вермахт и оккупация (1941–
1944) / [пер. с нем. А. Артемова, А. Долгорукова, и. Карабутенко, Ю. Чупрова, 
Г. Шевченко, под ред. А. Юденкова]. – М.: Воениздат, 1974. – С. 260–261; Косик В. 
Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 
С. 303–304; Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах 
(1939–1945 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – С. 178; Дробязко С. И. Под знаменами 
врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941–
1945 гг. – М.: Эксмо, 2005. – С. 103–104.

2 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg (далі ВА-МА), RH 22/77, Bl.5–15; Bundes-
archiv, Berlin (далі – ВА), R 6/6, Bl.76-78; BА, NS 19/2605, Bl. 1-7; BА, NS 19/3758, 
Bl. 2-11; BА, R58/225, Bl. 24–33. 

3 BА, NS 19/3758, Bl. 3–5.
4 Ebd., NS 19/3758, Bl. 6–10.

ПРиМІТКА

Політичне та господарське становище в окупованих східних облас тях, 
особливо в Україні, дає зараз підстави для серйозного занепокоєння. На ст-
рої переважної більшості як міського, так і сільського населення протягом 
останніх місяців дуже погіршилися, також дуже зросли пробільшовиць кі 
симпатії. Вербування до Німеччини, яке часто проводиться жорстокими 
заходами, викликає надзвичайно сильне занепокоєння в населення. Сис-
тема оподаткування селянства та повільне впровадження аграрного по-
рядку мали наслідком перетворення селян із прихильників німецької 
вла ди якщо і не на ворогів Німеччини, то, принаймні, на недоброзичливо 
на лаштованих щодо німців людей. Посуха восени 1942 р. призвела до май-
же повної загибелі озимини. У східних районах України залишилися не-
обробленими до 50 % орних земель. Погодні прогнози на зиму 1942/[19]43 
ро ків дають підстави побоюватися наступу швидкої та ранньої весни, 
яка може не дати можливості своєчасно здійснити засів ярових культур. 
Все це дає підстави боятися у наступному році загрози виникнення го-
ло ду в Україні, оскільки сільськогосподарські умови зараз є такими ж, 
як і напередодні страшного голоду 1932/[19]33 років*. Істотно зросли 
мас штаби бандитського руху, симпатії до банд зростають**. У зв’яз ку 
з усім цим в німецькій тиловій зоні склалася напружена ситуація, яка 
ви магає негайного здійснення низки термінових заходів в усіх сферах 
гос подарського та політичного життя окупованих областей.

І. Сільське господарство 
а) Необхідно негайно підвищити зацікавленість селян у розвитку 

свого господарства, для чого в першу чергу має бути прискорене впро-
вад ження нового аграрного порядку***, доведено до відома кожного се ля-

* Слід зазначити, що питання про голод 1932–1933 років у контексті проблеми 
«злочинів більшовизму» було одним з найбільш обговорюваних нацистською про-
па гандою на окупованій території.

** Під цим евфемізмом розуміються партизани.
*** Відповідно до виданого у лютому 1942 р. за підписом міністра окупованих 

східних областей Альфреда Розенберга «Розпорядження про новий земельний по ря-



Воєнна історія

136

нина всі деталі його, а також точні терміни поділу землі. По-друге, щоб 
зацікавити селянина в розвитку тваринництва, необхідно було б зміни ти 
систему його оподаткування. По-третє, було б бажано збільшити роз-
міри присадибних ділянок, беручи до уваги те, що нинішня система опо-
даткування селянства є важчою, ніж та, яка була за часів Рад.

в) Необхідно зробити все для того, щоб знов ввести до ладу ті трак-
тори, які знаходилися при машинно-тракторних станціях у колишніх ко-
лек тивних господарствах. В Україні є близько 40 000 подібних тракторів. 
Во ни знаходяться в робочому стані, проте через брак палива не можуть 
бу ти знов введені до ладу. Виходячи з цього, було б вкрай необхідно про-
тя гом зимових місяців перевести ці трактори на газ. Ці заходи можна 
здійс нити за умови певної технічної підтримки з німецької сторони си-
лами українських промислових підприємств. За повідомленнями ра дян-
сько го радіомовлення більшовики в деяких областях уже перевели свої 
трак тори на газ. Отже, ці заходи можна здійснити і в окупованих східних 
областях. 

ІІ. Вербування робітників для роботи в Німеччині

Шляхи та способи здійснення цього вербування викликають най-
біль ше незадоволення з боку населення. З іншого боку, місцеві німецькі 
служби фактично чинять опір цьому вербуванню робітників в Німеччину 
тим, що намагаються усіма засобами залишити кращих робітників на 
місцевих підприємствах. В останні місяці контингент призначених для ви-
во зу в Німеччину робітників став зовсім іншим, більшість цих робітників 
не має взагалі ніякої професійної освіти, дуже часто серед них є хворі та 
особи, які взагалі є нездатними для роботи на підприємствах. Користь, 
що її приносять такого роду робітники, не йде ні в яке порівняння з тією 
політичною шкодою, яку спричиняє це вербування в окупованих східних 
областях. Цю ситуацію можна змінити лише наступними заходами: або 
припинити вербування, особливо там, де настрої є особливо поганими, 
або перейти до індивідуального вербування за професійними категоріями 
через укладання договору про роботу із завербованим (у договорах не 
потрібно вказувати назву, вид та місце розташування підприємства, проте 
обов’язково мають бути передбачені такі пукти як тривалість робочого 
часу, оплата та можливість переказу грошей в окуповані області для 
підтримки родичів). Це відразу б змінило ставлення всього населення 
щодо вербування на роботу. При цьому не слід залишати поза увагою 
те, що радянська пропаганда приділяє особливе значення саме цьому 
питанню.

ІІІ. Правове становище населення

Особливе занепокоєння як на селі так і особливо в місті викликає 
абсолютно невизначений правовий статус населення в окупованих 
док» було передбачене проведення аграрної реформи, яка на практиці звелася зде-
більшого лише до перетворення колгоспів на т.зв. «громадські господарства» та за-
декларованого закріплення за селянами присадибних ділянок.
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східних областях. Незважаючи на те, що багато районів уже понад 
півтора роки перебувають під німецьким управлінням, ніхто не знає своїх 
юридичних та майнових прав. Усі заходи німецької влади наштовхуються 
на недовіру, для усунення її необхідно було б чітко визначити, які права 
має місцеве населення. Без виконання цієї умови поновлення нормальних 
стосунків є неможливим. Необхідно досягти такого стану, аби кожний 
відчував, що він є не об’єктом насильства з боку місцевих властей, 
а може розраховувати при добросовісному виконанні своїх обов’язків на 
будь-який захист своїх інтересів.

IV. Приватна ініціатива

Під більшовиками населення Радянського Союзу в першу чергу 
страждало від того, що воно не мало змоги розвивати приватну ініціативу. 
Тому воно з нетерпінням чекало на надання таких можливостей з боку 
німців. Зараз становище в цьому плані є дуже поганим, оскільки всі 
спроби створити будь-які власні приватні підприємства, торгівельні 
установи, ремісничі майстерні та ін. з різних причин забороняються 
місцевою владою. Наслідком цього є те, що всі елементи міста та села, 
які мали бажання займатися торгівлею та ремеслом, зараз налаштовані 
антинімецьки. Населення в обов’язковому порядку має бути ознайомлене 
з тим, які види приватного підприємництва, з огляду на умови воєнного 
часу, є дозволеними зараз і чому не можуть бути дозволені інші ви ди. 
Система централізованого постачання великих міст в Україні є над-
звичайно важкою, необхідно будь-якими засобами обов’язково по лег-
ши ти становище міського населення, для чого певною мірою треба 
по слабити обмежувальні заходи щодо приватної торгівлі. Слід також 
заборонити такі надмірні заходи як заборона відвідування театрів 
українцями (випадок чого був у Києві), вивезення студентів останніх 
семестрів інституту на роботу в Німеччину*. Такі студенти та студентки 
могли б знайти застосування як практиканти в лікарнях та як медсестри 
в лазаретах.

V. Перекладачі

Серйозної шкоди німецькій владі завдають зараз перекладачі або, 
навіть, щвидше перекладачки. В більшості випадків до цієї діяльності 
залучаються молоді дівчата і саме через обставини, які не мають нічого 
спільного з їхніми здібностями до такої відповідальної роботи як пе рек-
ладач. Наслідком цього є те, що представники німецьких служб дуже 
часто абсолютно хибно розуміють те, що їм кажуть їхні підлеглі, та їхні 
відповіді через легковажність або злий намір також перекладаються 
неправильно. Виходячи з цього, було б доцільно та необхідно створити 
комісію для перевірки знань усіх перекладачів без винятку та усунути 
від роботи тих, хто для цього не підходить. Крім того, необхідно ви ма-
гати від усіх перекладачів давати письмове зобов’язання органам СД 

* Йдеться про студентів Київського медичного інституту.
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про нерозголошення обставин своєї діяльності та правильність своїх 
перекладів. Невиконання таких зобов’язань перекладачем повинно ка-
ра тися особливо суворо, про вироки необхідно повідомляти в пресі. 
Це питання, незважаючи на свою, здавалось би, незначущість, відіграє 
істотну роль, оскільки тепер у руках перекладачів фактично знаходиться 
доля багатьох сотень тисяч людей і від перекладачів у кінцевому під сум-
ку залежить успіх здійснення усіх німецьких заходів. Доти, поки пред-
ставники німецької влади не вивчать достатньою мірою місцеву мову, 
пе рекладачі будуть займати те особливе місце, яке вони займають нині. 
Ви ходячи з цього щодо них необхідно висунути найсуворіші вимоги, ос-
кільки багато з перекладачів дуже зловживають своїми службовими обо-
в’язками. 

Усі викладені вище заходи, зрозуміло, не вирішують усієї пробле ми 
регулювання господарського та політичного життя в окупованих схід-
них областях, проте вони можуть істотно полегшити ситуацію. Для до-
ко рінної зміни становища та досягнення завдання остаточної пораз ки 
біль шовикам у політичному відношенні було б, безсумнівно, доцільно 
за снувати автономне місцеве управління або навіть національний уряд 
із пра вом створення добровольчої армії для боротьби проти більшовиз-
му. Все населення очікує на подібне рішення і після цього могло б рі-
шуче змі нити своє ставлення до Німеччини. Не підлягає ніякому сум-
ніву, що сим патії до Німеччини, які зараз згасли, пробудилися б із 
но вою силою. 
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МАЛовІДоМе ДЖереЛо з ІсТорІї  
зеМсьКИХ АрХІвІв в УКрАїнІ

У публікації подано тексти п’яти анкет Таврійської ученої архівної комісії 
з відомостями про становище архівів та архівної справи в повітових земствах 
Таврійської губернії у 1916 р. Зведена інформація документів допомагає ви зна-
чити загальні та специфічні риси організації архівної справи в земських ус та-
новах, сформувати уявлення про місце земських архівів у системі місцевих ар-
хівів на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Ключові слова: земські архіви, анкета, повітова земська управа, Таврійська 
учена архівна комісія, Таврійська губернія.

В публикации представлены тексты пяти анкет Таврической ученой ар-
хив ной комиссии с данными о состоянии архивов и архивного дела в уездных 
зем ствах Таврической губернии в 1916 г. Сводная информация документов поз-
воляет определить общие и специфические черты организации архивного дела 
в земских учреждениях, сформировать представления о месте земских архивов 
в системе местных архивов на территории Украины во второй половине ХІХ – 
в на чале ХХ ст.

Ключевые слова: земские архивы, анкета, уездная земская управа, Тав ри че-
ская ученая архивная комиссия, Таврическая губерния.

Texts of five questionnaires of Tavriya Scientific Archival Commission with in-
formation about archives and archival affairs in the counties’ of hubernyya of Tavriya 
in 1916 are represented in the article. The summary information allows to determine 
common and specific traits of organization of archival affairs in Zemstvo’s institu-
tions, to form idea about place of Zemstvo’s archives in the system of local archives 
on the territory of Ukraine in the second half of XIX – beginning of XX century.

Key words: Zemstvo’s archives, questionnaire, Zemstvo’s board, Tavriya Scien-
tific Archival Commission, hubernyya of Tavriya

Вивчення історії архівної справи в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 
передбачає з’ясування специфіки організації та діяльності численних ар-
хівів державних і церковно-релігійних установ, громадських організацій, 
підприємств, приватних осіб та ін. Серед величезної кількості відомчих 
ар хівів досі маловідомими для наукового загалу залишаються архіви ор-
га нів земського самоврядування, які належали до найбільших за обсягом 
про вінційних архівів в Україні. Активне формування та функціонування 
їх стало можливим завдяки різновекторній культурно-господарській дія-
льності земських установ у той час.

©  Макієнко Олексій, 2010
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Архіви земств у свій час не привертали такої уваги істориків та 
архівознавців як архіви інших місцевих установ (губернських правлінь, 
окружних судів, казенних палат, духовних консисторій та ін.). Вони 
не були й серед пріоритетів діяльності губернських учених архівних 
комісій, у тому числі через загальну невизначеність прав останніх щодо 
архівів громадських самоврядувань1. Самі земства залишили небагато 
документальних свідчень про організацію їх архівних служб. До того 
ж у кожному регіоні земські установи мали можливість самостійно 
визначати порядок функціонування архівів, керуючись власними уяв-
леннями про роль та місце їх у діяльності органів земського са мо-
врядування. Звідси – надзвичайне різноманіття підходів у організації 
ар хівної справи в земських установах. Враховуючи обмеженість джерел 
інформації про архівну практику земств, зрозумілою стає наукова вага 
відомостей анкетних обстежень архівів місцевих установ губернськими 
ученими архівними комісіями на початку ХХ ст. для вивчення архівних 
традицій земських установ різних регіонів України.

В Україні анкетування місцевих установ з метою виявлення стану їх 
архівів у 1913–1916 рр. здійснили кілька губернських учених архівних 
комісій – Катеринославська, Полтавська, Таврійська та Чернігівська. 
Узагальнення їхніх результатів дало можливість комісіям звернути 
першорядну увагу на заходи охорони щодо найбільш цінних у науково-
му відношенні архівів, яким загрожувала небезпека пошкодження та 
знищення. Опрацьовані матеріали анкетувань деяких регіонів було част-
ково опубліковано2. Однак первинні матеріали обстежень архівів у біль-
шос ті випадків згодом було повністю втрачено.

У фонді 161 «Таврійська учена архівна комісія» в Держархіві Авто-
ном ної Республіки Крим збереглися первинні матеріали анкетування 
установ Таврійської губернії, проведеного в 1916 р. з ініціативи вказаної 
комісії (ТУАК) для виявлення стану місцевих архівів. Стимулом для 
організації обстеження архівів Таврійської губернії стали відповідні 
рекомендації Першого з’їзду представників губернських учених ар хів-
них комісій у Петербурзі 6–8 травня 1914 р.3 Уже на засіданні 29 травня 
1914 р. ТУАК погодилася з пропозицією її голови А. Маркевича про 
необхідність вжиття заходів для докладного вивчення стану місцевих 
архівів4. Обстеження їх мало відбуватися шляхом розсилки спеціальних 
опитувальних листів, складених за зразком анкет інших архівних комісій 
(зокрема, В’ятської, Курської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, 
Ставропольської, Тульської ГУАК)5. На засіданні ТУАК 24 квітня 1915 р. 
зразок опитувального листа, складеного А. Маркевичем, затверджено та 
рекомендовано для тиражування й розсилки в усі ус та но ви Таврійської 
губернії6. Однак через обставини військового часу до прак тичної реалі-
за ції анкетування вдалося приступити лише навесні 1916 р.

У березні 1916 р. 1500 примірників анкет із супровідними листа-
ми голови ТУАК А. Маркевича розіслано усім місцевим установам Тав-
рій ської губернії. Текст анкети містив 27 запитань, які окреслювали 
на прями діяльності архівів та архівної справи в окремих установах. За 
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сво їм змістом вона виявилася найбільше подібною до анкет В’ятської, 
Рязанської і Тульської учених архівних комісій7. Упродовж квітня-черв ня 
1916 р. на адресу ТУАК надійшло кілька сотень заповнених бланків анкет. 
В окремих випадках надсилку анкет адресатам доводилося повторюва ти. 
Загалом досвід опитування було визнано ТУАК успішним. Після від по-
відного опрацювання отримані документи, доповнені відомостями про 
стан приватних архівів, планувалося опублікувати в 1917 р.8 За значе-
ним планам комісії не судилося здійснитися ні в 1917 р., ні у по дальші 
роки. Втім матеріали обстеження архівів Таврійської губернії на відміну 
від аналогічних матеріалів інших губернських учених ар хів них комісії 
на території України збереглися до наших часів. Нині вони ста новлять 
понад 85% складу документів фонду Таврійської ученої ар хів ної комі сії 
у Держархіві Автономної Республіки Крим (спр. № 2–18). Дос ліджен ня 
матеріалів анкетування ТУАК дає змогу поглибити сучасні уявлення про 
організацію архівної справи в регіонах України на початку ХХ ст.

Серед документів обстеження архівів Таврійської губернії при-
вер та ють увагу анкети про стан архівів громадського самоврядування, 
в пер шу чергу земських установ. У нашій публікації подано тексти анкет 
для обстеження архівів п’яти повітових земських управ Таврійської гу-
бернії – Бердянської, Дніпровської, Євпаторійської, Перекопської і Сім-
фе ропольської. Анкет Таврійської губернської земської управи та решти 
по вітових земських управ (Мелітопольскої, Феодосійської та Ялтинської) 
на ми ще не виявлено. Втім, наявних відомостей достатньо для визначення 
як загальних рис постановки архівної справи, так і специфіки організації 
архівних служб окремих земств.

Земські архіви виникли в результаті діловодної діяльності земських 
управ та їхніх службових підрозділів у 1860–1870-х рр. Порядок їх ут во-
рен ня та функціонування, як правило, не регламентувався спеціальними 
нор мативними документами, у справі організації архівів земства орієн-
тувалися на досвід місцевих державних установ. Кожне земство фор-
му вало власну архівну службу з огляду на рівень усвідомлення в зем-
ському середовищі значення архівних документів і фінансові можливості 
на лежної організації архівної справи. Звідси в одних земствах архів 
роз міщувався в облаштованих приміщеннях земської будівлі під за ві-
ду ванням архіваріуса з окремим грошовим утриманням (Бердянське 
і Дніп ровське земства), в інших – у малопридатних для нормального 
функ ціонування архівів сараях і підвалах без спеціального архівного пер-
со налу (Євпаторійське і Сімферопольське земства), а подекуди навіть був 
розпорошений між декількома населеними пунктами (Перекопське зем-
ство). Винагороду праці архіваріуса Бердянської повітової земської уп-
рави в 720 крб. річного утримання слід вважати безпрецедентною для по-
вітових земств й однією з найвищих для губернських земств України9.

Різниця в постановці архівної справи у земствах економічно роз ви ну-
тих материкових повітів Таврійської губернії та відсталіших кримських 
по вітів стає очевидною при розгляді динаміки комплектування земських 
ар хівів. Як засвідчують дані анкет, у період максимальної ін тенсифіка-
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ції процесів земського діловодства в роки Першої світової війни архів 
Дніпровського земства щорічно поповнювався приблизно 175 справами, 
тоді як найбільш успішне серед кримських земств – Сімферопольське – 
передавало на зберігання тільки 120–150 справ, а Єв па торійське – лише 
до 50–60 справ у рік.

Значний інтерес викликає інформація про обсяг та склад земських 
ар хівів, що, як правило, не відображена в інших історичних джерелах. 
На обсяг конкретного земського архіву, окрім інтенсивності його комп-
лектування, впливала наявність (або відсутність) практики періодичного 
знищення малоцінних справ. За анкетними відомостями, у 1916 р. в архіві 
Бердянського земства нараховувалося 4887 од. зб., Сімферопольського – 
3938, а Дніпровського – 3836, що дає підстави їх віднести до найбільших 
повітових архівів. Земські архіви зазвичай складалися з діловодних і ста-
тистичних документів самих земських установ, починаючи з 1860-х рр. 
Втім, як засвідчує анкета Євпаторійської повітової земської управи, в ок-
ремих випадках земські архіви мали й інші джерела комплектування, 
кон цент руючи окрім власне земської документації архівні документи 
ін ших міс цевих установ, субсидованих земством (судово-мирових ус та-
нов, пові тових присутствій у селянських справах тощо).

Земства приділяли належну увагу впорядкуванню власних архівів. 
Архівні справи та книги зберігалися підшитими, переплетеними та зв’я-
заними в окремі в’язки у шафах на полках; було створено базовий об лі ко-
во-довідковий апарат (нумерація справ, книг і в’язок, інвентарні описи, 
в окремих випадках – алфавіти справ). Загалом стан земських архівів 
ви гідно відрізнявся від стану більшості місцевих архівів Таврійської 
губернії.

У контексті історії земських архівів Таврійської губернії важливим 
є з’ясування подальшої долі документальної спадщини місцевих земств. 
У 1917–1920 рр. архіви Таврійської губернії, у тому числі й ар хіви зем-
ських установ, зазнали серйозних втрат в умовах військово-по лі тичної 
не стабільності та гострих соціальних катаклізмів у регіоні. Спро би 
Тав рійської ученої архівної комісії завадити знищенню архівних цін-
нос тей у повітах виявилися загалом малоефективними. Після оста-
точ ного утвердження радянської влади в Північній Таврії та Криму 
во сени 1920 р. у зв’язку з гострою паперовою кризою місцеві архіви 
пе ре творилися на головний об’єкт широкомасштабної утилізаційної 
кам панії. В результаті господарської діяльності поліграфвідділів рад-
нар госпів та заготівельних підрозділів Головпаперу РСФРР особливо 
по страждали земські архіви. Розташовані в колишніх земських будівлях, 
зай нятих переважно установами раднаргоспів, вони ставали першими 
жерт вами утилізаційних робіт. Так, уже наприкінці 1920 – першій по ло-
вині 1921 рр. архіви земських управ Бердянського, Дніпровського й Ме-
лі топольського повітів було практично повністю знищено місцевими 
по ліграфвідділами10. Від колишнього архівного багатства земств трьох 
пів нічних повітів Таврійської губернії залишились тільки окремі ста тис-
тич ні матеріали, своєчасно відібрані для практичних потреб місцевих ор-
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га нів статистики11. Аналогічно складалася ситуація і в кримських повітах. 
У Євпаторії місцева архівна комісія під керівництвом члена ТУАК, 
шкіль ного викладача В. Штифтара змогла врятувати від поліграфвідді лу 
раднаргоспу менше половини земського архіву (до 250 пу дів)12. У Джан-
кої в сараї окрвиконкому паперову кризу пережили тільки не значні 
за лишки земського архіву (близько 40 пудів)13. У Феодосії останні не-
ви користані для канцелярських потреб земські документи загинули в під-
валі окрвиконкому під час повені влітку 1923 р.14 Документи земських 
ар хівів через відсутність належного контролю за їхньою збереженістю 
на повнювали ринки Сімферополя та інших міст регіону.

Порятунок залишків земських архівів у Криму став безумовною 
заслугою місцевої архівної служби – Кримцентрархіву. Співробітники 
Кримського архівного управління вживали можливі заходи для запо-
бігання загибелі архівів губернської та повітових земських управ. Уже 
у березні 1921 р. з ініціативи голови ТУАК, архіваріуса Кримархіву 
А. Мар кевича було вирішено терміново перевезти до Центрального архіву 
Кри му дуже постраждалий архів губернського земства15. Приміщення, де 
роз міщувалися архіви Таврійського губернського та Сімферопольського 
по вітового земств, було оглянуто й опечатано16. Влітку 1923 р. зазначені 
фон ди було сконцентровано й обліковано в історичному архіві ЦАУ 
Крим ської АСРР. У районних архівах концентрація залишків архівів по-
вітових земств відбулася до кінця 1920-х рр.

Нині фрагменти архівів земських управ Таврійської губернії збері-
гаю ться у фондах земських установ державних архівів Автономної Рес-
пуб ліки Крим, Запорізької та Херсонської областей, а також ЦДАВО Ук-
раїни. Найповніше документи земських установ Таврійської губернії є у 
фондах Держархіву Автономної Республіки Крим: Таврійської гу берн-
ської земської управи (971 од. зб.) та її статистичного бюро (150 од. зб.), 
Єв паторійської (991 од. зб.), Сімферопольської (532 од. зб.), Ялтинської 
(446 од. зб.), Перекопської (18 од. зб.) та Феодосійської (10 од. зб.) по-
ві тових земських управ, а також деяких інших земських установ (335 
од. зб.). У Державному архіві Запорізької області архівні документи зем-
ського походження сконцентровано передусім у фондах земських ста-
тис тичних бюро – Бердянського (62 од. зб.), Дніпровського (525 од. зб.) 
та Мелітопольського (896 од. зб.). Окремі справи Дніпровської повітової 
земської управи відклалися у відповідних фондах Державного архіву 
Херсонської області (30 од. зб.) і ЦДАВО України (11 од. зб.). Загалом 
же документи земських установ Таврійської губернії збереглися у складі 
29 фондів земських установ з 5106 од. зб. (за даними справ фондів).

Подані у нашій публікації документи допомагають визначити за галь-
ні та специфічні риси організації архівної справи в земських ус та новах 
Тав рійської губернії, а також розширити уявлення про місце зем ських 
ар хівів у системі місцевих архівів на території України в другій по ловині 
ХІХ – на початку ХХ ст.

Для полегшення порівняльного аналізу анкети п’яти земських архівів 
подано у формі таблиці. Тексти анкет надруковано мовою оригіналу із 
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збе реженням орфографічних і стилістичних особливостей. У квадратних 
дужках відтворено текст авторських скорочень та пропущених слів.

1 Труды Первого съезда представителей губернских ученых архивных комиссий 
и соответствующих им установлений 6–8 мая 1914 года. – СПб., 1914. – С. 38, 73.

2 Дорошенко Д. Об архивах Екатеринославской губернии (по данным офи ци-
аль ной анкеты). – Екатеринослав, 1914. – 11 с.; Павловский И. Ф. Описание архивов 
Полтавской губернии. – Полтава, 1915. – 62 с.

3 Труды Первого съезда представителей губернских ученых архивных комис-
сий … – СПб., 1914. – С. 72–73.

4 Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии // иТУАК. – 
1914. – № 51. – С. 321.

5 Там само, С. 335–336.
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28.
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12 Держархів Автономної Республіки Крим, ф. Р-415, оп. 1, спр. 10, арк. 43–

43 зв.
13 Там само, арк. 74.
14 Там само, спр. 12, арк. 106 зв.
15 Там само, спр. 5, арк. 6.
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ОПРОСНыЕ ЛиСТы ТАВРиЧЕСКОЙ УЧЕНОЙ АРХиВНОЙ КОМиССии

Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

1. Какого ведомства архив: (Правит[ельственного] учреждения, обществ[енного] 
учреждения, церкви, монастыря, частного лица).

Бердянского 
Земства.

Архив об щест-
вен ного уч реж-
дения.

Земский
Перекопской 
Уезд ной Земской 
Уп равы

Симферо поль-
ской Уезд ной 
Зем ской Уп-
ра вы.

2. Название архива и местонахождение: (губерния, уезд, город, волость, село, усадьба, 
монастырь, церковь и пр.)

Город Бердянск 
Таврической 
губернии.

Днепровской 
уездной зем-
ской управы 
в г. Алешках, 
Днеп ровского 
уезда, Тав-
р[и ческой] 
губ[ернии].

Земский – в г. Ев-
па то рии.

Часть архива 
находится в 
г. Перекопе, 
а часть в пос. 
Джанкой1

Архив Управы 
в г. Сим фе ро-
поле по Пуш-
кин ской ул., 
дом Зем ства.
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Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

3. Отведено ли для архива особое здание, и если отведено, то каково оно: казенное или 
частное, каменное или деревянное, удобно ли, светло и су хо и безопасно ли в пожарном 
отношении, есть ли в нем ставни, решетки.

Архив 
помещается 
в ка ме н ном 
здании Земской 
Уп равы, на 
втором этаже 
и в по жарном 
отношении не 
пред ставляется 
опасности.

Особого зда ния 
для ар хива нет.

Да, земское, ка-
мен ное, свет лое, 
су хое, сре ди зем-
ских стро е ний, 
с же лез ны ми 
ре шетками.

Отведены в Пе ре-
ко пе и Джан кое 
зда ния, при-
над ле жа щие 
зем ству. Су хие 
и бе зопасные 
в по жарном 
от ношении. 
В зда нии, на хо дя-
щем ся в Джан-
кое, име ю тся 
став ни и ре шет-
ки, а в Пе ре ко пе 
ар хив на хо дит ся 
в бывшем зда нии 
Земской Уп ра вы, 
в ко то ром ре  ше-
ток не име ется.

В подвальном 
этаже, при-
над лежащего 
Зем ству ка-
мен ного до ма, 
для архива 
от ве дено 2 ком-
на ты. По ме ще-
ние сухое, но 
не дос таточно 
свет лое, ста-
вень и ре шеток 
на нем нет.

4. Если особого здания нет, то где помещается архив и каково его помещение.

Помещение 
архива состоит 
из одной ком-
наты в здании 
Управы – длина 
2,60 [саж.], 
ширина 1,73 
[саж.] (4,5 кв. 
саж.), высота 
1,27 саж. (5,72 
куб. саж.).

Помещается 
в зда нии, при-
над лежащем 
Зем ской Уп ра ве, 
в от дельной ком-
нате де ре вяно-ка-
мы ше во го дома, 
с од ним ок ном 
и со став ня ми 
внут ри; свет лое, 
сухое, в по жар-
ном от ношении 
бе зо пасно.

В от ве ден ном по-
ме ще нии (са рае), 
од на дверь и два 
ок на.

– –

5. Каков личный состав архива: сколько человек заняты исключительно архивом, 
штат ный ли состав или по найму, есть ли отдельное лицо (архивариус), заведующее 
ар хи вом; если нет, то кто заведует; полагаются ли сторожа, и сколько их.

Архивом 
заведывает 
кан целярский 
[слу жащий] 
Уп равы.

Один архивариус 
штатный, от дель-
ного сторожа 
для ар хива нет, 
а име ется над зор 
сто рожа об ще го 
здания, где по ме-
щается архив.

Отдель но го ли ца 
(ар хи ва риу са) 
нет, за ве ду ет 
один слу жа щий 
Уп ра вы – без воз-
мезд но. По ме ще-
ние при квар ти ре 
сто ро жа Уп ра вы.

Заведует ар хи вом 
один из слу-
жащих в Кан це-
ля рии Земской 
Уп равы. Особых 
сто рожей нет.

Архивом 
заведует один 
из служащих 
в Канцелярии 
Управы.

6. Каков ежегодный расход на содержание лиц, служащих в архиве; если лиц несколько, 
то сколько получает каждое лицо.
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Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

Содержание ар-
хивариуса 720 
рублей в год.

Расход на слу-
жа щих в ар хи ве: 
на архивариуса – 
200 р[ублей] 
в год.

–

За заведы ва-
ние архивом 
служащий Уп-
равы полу ча ет 10 
руб. в ме сяц.

Особого воз-
наг раждения 
за заведывание 
архивом не ус-
та нов лено.

7. Сколько расходуется на содержание помещения архива (отопление, освещение, хо-
зяй ственные и канцелярские расходы). Какая ценность по ме ще ния архива.

Другого рас-
хо да, кроме 
от меченного 
в № 6, не име-
ется.

На содержание 
архива, 
отоп ление, 
канцелярские 
рас ходы и пр. 
около 50 р[уб лей] 
в год. По ме ще-
ние – бесплатное.

Нет. – Ниче го не рас-
хо ду ет ся.

8. Из каких источников покрывается расход по содержанию личного состава и по ме-
ще ния архива (казенный штат, канцелярские суммы или частные средства).

из средств 
Земской Упра-
вы.

Расход по со дер-
жа нию архива 
по крывается 
зем ски ми сред ст-
вами.

–
из средств 
Пе рекопского 
Земства.

–

9. Как хранятся дела в архиве: на полках, в шкафах, сундуках, картонах, коробках, пап-
ках, связках, или свалены в кучи на полу; есть ли пере пле тен ные книги; как велики на 
глаз связки и картоны; есть ли общая нумерация связкам и картонам.

Дела и де неж-
ные книги бух-
галтерии хра-
нят ся в шкапах 
и на полках 
в связ ках.

Дела хранятся на 
полках и в шка-
фах, в пап ках 
и связ ках по 
10-18 дел. Пе-
ре плетенные 
кни ги име ются. 
Связ ки размером 
око ло ¾ арш. 
вы соты. Об щей 
нумерации пап-
кам и связкам 
нет.

На полках, 
в связ ках, до 
одного пу да 
каждая связ ка.

Дела хранятся 
в ар хиве на пол-
ках. Общая ну-
ме рация связкам 
есть и книгам 
пе реплетенным. 
Каж дая связка 
дел и книг весит 
приб ли зи тельно 
30 фунтов.

На полках, ну-
ме ра ция есть.

10. Каково количество дел в архиве по описи, если есть, или приблизительно: сотни, 
ты сячи, десятки тысяч нумеров.
В архиве име-
ется по описи 
4887 дел.

Количество 
дел в архиве по 
описям – 3836.

Приб ли зи тель но 
бо лее од ной ты-
ся чи дел.

Приб лизитель но 
ты сячи.

2737 дел и книг 
1201

11. Если есть опись, то представляет ли она отдельную книгу или представляет 
над пи си на ярлыках при делах; все ли дела архива вошли в опись и если нет, то сколько 
опи санных и неописанных; есть ли алфавиты и как они составлены: по фамилиям, 
мест нос тям или содержанию дел; есть ли общий алфавит всему архиву или его 
отделам. Ко ли чество описей, алфавитов, тетрадей, карточек.
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Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

имеются 
опись, алфавит 
делам и ярлыки 
на пос лед них.

Описи пред став-
ляют от дель ные 
три книги. Все 
де ла архива 
вош ли в опись. 
Ал фавиты не ве-
дутся.

Общая опись 
всем земским 
делам в осо бой 
книге, ал фа вита 
нет.

Описи име ют ся 
за каж дый год, 
пе ре пле тен ные 
в одну книгу. 
В опись вошли 
все де ла. Ал фа-
ви тов не име ется.

Есть общая 
опись в виде 
кни ги; все 
дела внесены 
в опись; 
алфавита нет.

12. К какому времени относятся старейшие дела в архиве. Каково вообще содержание 
дел архива и каких оно годов.

С 1866 по 
1912 гг.

Старейшие дела 
архива – 1866 г. 
Содержание дел 
ар хива находится 
в удов лет во ри-
тельном виде. 
Дела в архиве 
начиная с1866 
по 1913 г. 
включительно.

К 60-м годам, 
дела Земской 
Управы, быв-
ших Су дебных 
ми ровых 
Уч реждений2 
и Не пре мен ных 
чле нов Крес-
тьянских При-
сут ст вий3.

Старейшие де ла 
в архиве от но сят-
ся к 1866 г.

1866 г. Ар хив 
на хо дит ся 
в удов лет во-
ри тель ном 
сос тоя нии.

13. Нет ли среди дел архива: предметов древности или искусства, церковной утвари, 
икон, писем замечательных лиц, книг св[ященного] писания, бо гослужебных и исто ри-
че ских.
Не имеется. Нет. Нет. Нет. Нет.
14. Продолжают ли поступать в архив документы, или прием их уже прекратился; 
если прекратился, то с какого времени.

Нет.

Ответ на нас-
тоя щий вопрос 
к зем скому архи-
ву не относится.

Продолжают 
толь ко земские.

Поступают дела 
и книги только 
Зем ской Управы.

Принимаются 
в архив дела 
и кни ги по ис-
те че нии года.

15. Сколько принимается дел в год (приблизительно), из каких ведомств, учреждений, 
канцелярий

Нет.

Дел принимается 
в год в архив 
око ло 175, в пос-
лед ние годы.

из Канцелярии 
Земской Управы 
до 50–60 дел.

До 100 дел, ис-
клю чи тель но 
де ла Зем ской 
Уп ра вы.

Приб ли зи тель-
но 120–150 дел 
в год иск лю-
чи тель но при-
над ле жа щие 
Уп ра ве.

16. Не хранятся ли в архиве документы, попавшие когда-нибудь от частных лиц, 
и какие это документы.
Нет. Нет. Нет. Нет. Нет.
17. Не хранятся ли в архиве дела того только ведомства, от которого он зависит, или 
в нем находятся и дела других учреждений или канцелярий, и какие именно.
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Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

Дела Бер дян-
ского земства.

Дела хранятся в 
архиве ис клю-
чительно Зем-
ской Управы.

Кроме зем ских – 
хра нят ся дела 
быв ших Крес-
тьян ских При-
сутствий, Неп-
ременных членов 
и Су деб но-ми ро-
вых Уч реж дений.

Дел других уч-
реж дений в ар хи-
ве нет.

Только Сим-
фе ропольской 
Уезд ной 
Земской 
Управы.

18. Нет ли в архиве дел и документов из учреждений уже несуществующих, упразд-
нен ных, например: управы благочиния, земских судов, расправы, шестигласной думы и 
пр.
Нет. Нет. Нет. Нет. Нет.
19. Если документы уничтожались (продавались или истреблялись), то с чьего раз ре-
ше ния и когда.

Нет. Нет. Нет. Не унич то жа-
лись.

Не унич то жа-
лись.

20. Не передавались ли из архива дела (и какие именно) в другие архивы, учреждения, 
канцелярии, и если передавались, то временно или на постоянное хранение.

Нет. Нет.

Все дела по про-
до воль ст вен ной 
части переданы 
на постоянное 
хранение в Ев па-
то рийский Уезд-
ный Съезд4.

Не прода ва лись. Не пе ре да ва-
лись.

21. Нет ли сведений о распоряжениях правительства и местного начальства, 
которые касаются архива: правил о хранении, описании, уничтожении документов, о 
сдаче дел в архив т.д.
Не имеется. Нет. Нет. Нет. Сведений нет.
22. Описаны ли рукописи архива, и если описаны, то полностью или частию.
Нет. Нет. Нет. Нет. Рукописей нет.
23. Количество погибших архивных дел и документов (приблизительно) от огня, 
сырости, мышей.

Не было.
Количество по-
гибших дел ста-
рейших около 20

Нет. Нет. Нет погибших 
дел.

24. Количество уничтоженных архивных дел и документов (приблизительно) путем 
сожжения и продажи на пуды по признании их неподлежащими хранению.
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Бердянская 
уездная зем-
ская управа, 
№ 129

Днепровская 
уезд ная земская 
управа, № 198

ев па то рий ская 
уезд ная зем ская 
уп ра ва, № 247

Перекопская 
уездная зем ская 
управа, № 295

сим фе ро поль-
ская уезд ная 
зем ская уп  ра-
ва, лист № 69

Нет. Нет.

По приз на нию 
Уп ра вою не под-
лежа щи ми хра-
не нию не ко то рые 
де ла Зем ской 
Уп равы бы ли 
унич то же ны пу-
тем сож же ния.

Дела не унич-
то жались и не 
про давались.

Не уничто жа-
лись.

25. Какие дела уничтожались.

Нет. Дела не унич то-
жались.

Земские – не под-
лежащие хра-
не нию (частная 
не зна чи тель ная 
пе ре писка)

– Не уничто жа-
лись.

26. Не был ли архив уничтожен пожаром, частью или вполне. Не подвергался ли он 
на вод нениям или разорению от неприятеля.
Нет. Нет. Нет. Нет. Не был
27. Какие меры и средства необходимы для лучшего устройства архива.

–

В при ня тии осо-
бых мер для луч-
шего устройства 
архива надоб нос-
ти не вст ре ча-
ет ся.

Устройство не-
боль шого здания 
и при чис ление 
осо бого лица 
(ар хи ва ри уса) 
для за веды вания 
ар хивом.

[не заповнено. – 
О. М.]

По ме ще ние ар-
хива удов лет-
во ри тель ное.

Таблицю складено за оригіналами анкет: 
Держархів Автономної Республіки Крим, ф. 161, оп. 1, спр. 2, 

арк. 69–70 зв. (№ 69);
Там само, спр. 3, арк. 42–43 зв. (№ 129);
Там само, спр. 4, арк. 57–58 зв. (№ 198);
Там само, спр. 5, арк. 22–23 зв. (№ 247);
Там само, спр. 6, арк. 24–25 зв. (№ 295).

1 На початку ХХ ст. у Перекопському повіті адміністративний центр знаходився 
в м. Перекоп, а економічний центр – у селищі Джанкой. Починаючи з 1880-х рр. 
Перекопське повітове земське зібрання кілька разів безуспішно клопоталося про 
перенесення повітових адміністративно-господарських і судових установ із Перекопа 
до Джанкою. Поступово органи земського самоврядування були переведені до 
селища Джанкой.

2 Судові мирові установи – дільничні та почесні мирові судді, з’їзд мирових суддів 
(касаційна інстанція) – вперше запроваджені в Російській імперії судовою реформою 
1864 р. Розглядали дрібні кримінальні та цивільні справи. Мирові судді обиралися 
органами земського та міського самоврядування, на їхнє утримання призначалися 
відповідні кошти. У 1889 р. були ліквідовані в більшості регіонів Російської імперії 
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у процесі нових перетворень судової системи, їхні функції перейшли до земських 
начальників, міських суддів, повітових членів окружних судів та повітового з’їзду. 
З 1912 р. інститут мирового судочинства в Росії було відновлено.

3 Повітові у селянських справах присутствія згідно з «Положенням про зміни 
в устрої місцевих установ у селянських справах» від 27 червня 1874 р. замінили 
інститут мирових посередників та їхні повітові з’їзди. Здійснювали нагляд за се лян-
ським громадським самоврядуванням. Функціонували під керівництвом повітового 
пред водителя дворянства у складі обов’язкового («непременного») члена, справника, 
го лови земської управи, одного з почесних мирових суддів (за запрошенням міністра 
юс тиції). Обов’язковий член присутствія, у віданні якого знаходилося вирішення 
по земельних справ, призначався міністром внутрішніх справ із двох кандидатів, об-
ра них раз на три роки губернським земським зібранням із дворян-землевласників. 
Апе ляційною інстанцією на рішення повітового у селянських справах присутствія 
слу гувало губернське у селянських справах присутствіє. За «Положенням про зем-
ських дільничних начальників» від 12 липня 1889 р. функції повітово го у селянських 
справах присутствія передано земським начальникам.

4 Повітовий з’їзд – колегіальний судово-адміністративний орган, запроваджений 
згідно з «Положенням про земських дільничних начальників» від 12 липня 1889 р. 
для нагляду за діяльністю земських начальників та волосних правлінь, виступав 
апеляційною інстанцією на рішення земських начальників та волосних судів. Для 
утримання апарату повітового з’їзду земство виділяло щорічні грошові субсидії.

УДК [930. 22+35.077.1]:94(477)
Леміш наталія

«сТАровИннИй МАЛоросІйсьКИй ПИсьМовнИК»  
ЯК ІсТорИчнА ПАМ’ЯТКА ТА ДЖереЛо   

ДоКУМенТознАвчИХ сТУДІй

У статті досліджено «Старовинний малоросійський письмовник», його 
структуру; визначено зміст та склад зразків документів, вміщених у ньому, 
з погляду історичного документознавства. 

Ключові слова: організація діловодства, письмовник, документ.
В статье исследован «Старинный малороссийский письмовник», его струк-

ту ра; определено содержание и состав образцов документов, вошедших в него, 
с точки зрения ис то рического документоведения.

Ключевые слова: организация делопроизводства, письмовник, документ.
The article carries out research on Ancient «Malorussia manual of letter-writing» 

and its structure. The content and the composition of samples of documents published 
in it in terms of historical documentation are determined here.

Key words: organization of record keeping, letter-writing, documents.

Простеження змін у процесі документування в різні історичні пе ріо-
ди є од ним з провідних принципів історичного документознавства.

Питання щодо теоретичного обґрунтування процесу документуван-
ня ви никали ще з давніх часів (до створення відокремлених діловодних 
струк тур). Практика роботи з документами, навички стосовно способів 
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їх скла дання знаходили своє відображення в перших добірках-керів ницт-
вах – практичних порадниках, що висвітлювали традиції діловодства 
пев ного історичного періоду.

Для документознавчого аналізу є досить важливим дослідження по бу-
тування таких керівництв на українських територіях, як джерел, що до по ма га-
ють у вивченні початків закладення уніфікації форм документів, а також у ви-
значенні їх ролі в становленні діловодства від найдавніших часів. 

Мету цієї статті авторка вбачає у дослідженні одного з най дав ні ших 
письмовників, що існували на території України, й обґрунтуванні іс нування 
власних традицій у діловодній практиці кінця XVII – початку XVIIІ ст. 

Зазначена мета зумовлює наступні завдання: охарактеризувати стан 
дослідженості обраної теми; проаналізувати структуру, зміст та видовий 
склад документів обраного рукопису як джерела документознавчих 
досліджень.

Складання керівництв діловодної тематики сягає глибини віків. Пер-
ші такі добірки називалися «формулярниками», «письмовниками», «ти-
тулярниками»*. Одним з найдавніших їх видів вважаються «фор му ляр-
ники» (збірники взірцевих грамот), відомі в Західній Європі вже в VII ст., 
а в Росії – з середини ХVI ст. (наприклад, формулярними московської 
мит рополичої кафедри)1. Вони містили зразки побудови документів за 
ви значеною схемою, певні мовні кліше, які були невід’ємною частиною 
ети кету в офіційних відносинах. Другим видом серед відомих ранніх 
добірок-керівництв були «титулярники», що містили настанови як щодо 
письмових зносин з іншими державами, так і поради щодо правильного 
повного запису царського титулу2.

Для назви «письмовник» у науковій літературі з питань історії ді ло-
водства XVIII – початку ХІХ ст., як зазначає В. Ф. Янкова, ви ко рис то-
вувалася низка синонімічних термінів: «всеобщий письмовник», «пись-
моводитель», «секретарь-письмоводитель» тощо3. Слід зазначити, що 
«письмовники» використовувались не лише як добірки зразків офіційних 
листів. У них також знаходилися зразки й багатьох інших видів документів, 
серед яких мали місце, наприклад, документи внутрішнього діловодства 
установ. До середини ХІХ ст. терміни «фомулярник» та «письмовник» 
набувають все більшої синонімії. Д. С. Лихачов звернув увагу на се ман-
тич не поле їх використання, зазначаючи, що різниця між збірниками не 
завж ди чітко простежувалася: «формулярники» у більшості випадків мали 
офі ційно-діловий характер, а «письмовники» були зразками приватного 
лис тування з елементами художнього стилю тексту4.

Певний ступінь унормування процесів документування на території 
України засвідчується появою власних добірок зразків документів 
з пояснювальними статтями щодо їх складання з суто українською наз-
вою – «листовень». Прикладом може бути найдавніша (відома на сьогод ні) 
«листовня» 1712 р. (насправді складена приблизно з 1680 по 1712 рр.) – 
«Старинный малорусский письмовник: Книга, глаголемая листовня» 

* Тут і далі у статті терміни наводяться мовою оригіналу.
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(далі «Листовня», авт.), що зберігається в бібліотеці Інституту історії 
України НАН України під номером 50997 (шифр 9VI Г-85)5.

Більшість російських документознавців, досліджуючи такого роду 
діловодну літературу, брали за початок відліку лише перші друковані до-
бірки-керівництва. Зупинялися на аналізі найдавнішого відомого дру ко ва-
ного прикладу такого жанру, а саме – «Наставлении как сочинять и пи сать 
всякие письма к разным особам» (1765), складеного анонімним автором6.

Українська «Листовня» становить особливий інтерес для аналізу і як 
більш давня рукописна пам’ятка, а також як джерело, що визначає рівень 
організації документування на українських територіях кінця XVII – початку 
XVIIІ ст. Виходячи зі змісту добірки, припускаємо, що назва «Листовня» 
етимологічно походить від українського слова «лист» й використовується 
як синонімічна до російської назви «письмовник». Адже зазначені назви 
використовуються паралельно навіть у назві самого рукопису.

Ця книга (як називає її сам упорядник) була вилучена з рукописного 
збірника XVIIІ ст. й перевидана 1901 р. в м. Чернігові Б. Грінченком з йо-
го особистими поясненнями та передмовою. «Листовня» була розміром 
«в четвертушку» у полотняній сірій палітурці7. Непошкодженою зали ши-
лася лише верхня дошка палітурки, тому виникла складність у визначенні 
закінчення рукопису. Книга є зшитком (конволютом) декількох зошитів 
та окремих аркушів, написаних у різний час та різними почерками і ме-
ханічно з’єднаних палітуркою без наскрізної нумерації сторінок. На 
перших 57 сторінках містиилася безпосередньо «Листовня», що скла-
далася з 55 окремих документів, зразки яких перемежовувалися зі свят-
ко вими та прозовими «Ораціями» та «Лекціями з Письма Святого». 
Ко жен документ позначався певним номером, який фіксувався у зміс ті 
ру копису.

Б. Грінченко у передмові до «Листовні» намагався з’ясувати, хто, за 
яких обставин та на якій території створював цей рукопис. Дослідник 
припускав, що рукописна збірка мала окремо авторів самих документів, 
що були канцеляристами й бажали таким чином полегшити собі роботу 
щодо складення офіційних документів, та укладачів, якими були 
священик Данило Гирман та його син Мосій8.

Спираючись на зміст документів, уміщених у «Листовні», автор пе-
ред мови доводив, що це перше керівництво мало розповсюдження на те-
риторії Лівобережної та Правобережної України, окремо відзначаючи її 
по бутування у декількох рукописних варіантах у Малоросії9.

Розглянемо структуру, зміст та видовий склад документів аналі зо ва-
но го рукопису.

«Листовня» мала чітку побудову:
– зміст («указатель»), що містив перелік назв зразків документів, се-

ред яких зустрічаємо не тільки власне листи, а й інші назви існуючих на 
той час документів, а саме: «удостоверения», «жалобы», «подорожние», 
«по становления», «купчие», «грамоты», «представления», «донесения»10 
то що. У змісті чітко простежується вплив російського діловодства у най-
ме нуванні документів. Наприклад, використання як назви виду до ку мен-
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та українського слова «лист», яке у передостанньому документі «Лис-
тов ні» замінюється російським словом «письмо»11, що пояснюється все 
біль шим проникненням російських канцелярських традицій до ді ло вод-
ства Малоросії;

– добірка зразків документів із промовистою назвою «Ін струк-
ція або ж способи до всіляких писарських потреб», яка дає мож ли-
вість трактувати цю рукописну пам’ятку як одне з перших керівництв 
з ді ловодства на українських територіях. Ця частина «Листовні» скла-
да є ться з неоднорідних документів як за формою, так і за змістом. На-
го ло шуючи на тому, що ми маємо справу не просто з добіркою зразків 
іс ну ючих на кінець XVII – початок XVIIІ ст. документів, а саме одним 
з пер ших керівництв із діловодної практики, слід відзначити, що ця час-
ти на «Листовні» містила й теоретичний матеріал, що обґрунтовував 
спо сіб створення того чи іншого документа. Цей теоретичний матеріал 
розміщено у такий спосіб: 

1) безпосередньо як побічні зауваження у тексті самого документа (на 
відміну від «руководств» ХІХ ст.). Наприклад, при оформленні «подорожньої» 
в її тексті наводяться поради, розміщені у дужках: … житель манковский, 
заведомом и с позволением нашим отъездит на тот бок Днепра [для якой речи 
и зачим потребуе] …12, або … сим писаним нашим ведомо чиным, иж сего [тут 
все пишется, задля якои причины простует, и его на имя и прозвище и з яко-
го города; ежели господар отпускает жону свою всякую гостину, таким же 
способом пишется]…13.

Такі зауваження містили інформацію щодо:
– способу оформлення дати документа: 
ПервЂе пишетъ, якого року, мЂсяця и дня14.
Року и дня, який будете15.
Тутъ же опятъ пиши рокъ и денъ16.
– способу засвідчення документа, іменування адресата, його місце-

зна ход же ння:
Року и дня вишписаннаго. И подпис руки пана17. 
Протопопа Н. мЂста Н. з братиею своею18.
Ашмостем всего добра зичливй приятелъ, на имя П. албо С.19

ДЂялося в ратушу. Року и дня вишписаннаго20.
Преосвященству вашему премилостивЂшему в Духу Святому 

отцу, пас тиру и добродЂевЂ нижайшие раби и подножки: ктиторЂ 
и парохияне Свя тониколской церкви Хорошковской Іоан Остроградскй, 
Степан Хватъко, кти тор + Мартинъ ХрЂненко + и прочй и прочй и 
прочий, всЂ неумЂющй писма крес ти святие поприкладали21.

2) як окремі тексти з порадами писарям щодо правил складання 
докумен тів та писарських повинностей. Ця частина «Листовні» становить 
особливий інтерес, адже у ній аргументується потреба в таких добірках. 
Автор називає свої поради «конспектом» (Ђнший конспектъ до поправи 
розуму вашмосцЂ по даю), пояснюючи, якою важливою є робота писаря. 
Адже від вміння писаря ство рити документ часто залежить результат 
вирішення справи:
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«ІнформациЂ кождая рЂчъ намЂстцу початком ставши, приналежную 
рЂчъ до себе потягает і статечне впершой комЂ держати будут, и такъ 
gрунътовне лист починается і през тие статечне пишучися доброю конк-
люзиею, албо кого прийдучого пилнуючого в съправахъ писаръ сенсу незблудит, 
і са миЂ всправах рЂчи мЂшатис небудутъ, бо gдижъ посполите всЂ тие 
виш менование рЂчи і пануют. и такъ власне пособЂ идучи указуютъ»22. 

Окремі теоретичні поради автор присвячує обов’язкам писаря. Наприклад, 
писар має спочатку уважно вислухати того, хто звертається, й лише потім бра-
ти ся за написання листа: 

«Повинность писарская: вислухавши досконале од старшаго, любо од пос-
по литого стану усноЂ мови и зразумЂючи, що за справа, если тая же на тую 
спра ву приватний, тоест закритий албо запечатаний до якого достоЂнъства, 
до гетмана албо до полковника, любъ до судей, албо теж до урядов мЂскихъ 
потреба писати лист»23. Також писар має викладати інформацію у документі 
лише по справі без зайвих урочистих форм звертання: 

«Если от меншого до старшого, яко то от полковника до гетмана, по на-
писЂ виразнаго и звичайнаго до него титулу, нарацию, тоест початком в го-
ло вах, тоест поздоровлене, узичене, доброго здоровя непотреба писат»24.

Слід зазначити, що в «Листовне» знаходимо не лише зразки документів 
з адресуванням конкретним особам, наприклад:

Начало просьбы к Б. П. Шереметьеву
Просьба князю М. М. Голицину о предоставлении полковничего уряду 

избранному лицу,
але й перші уніфіковані форми документів, де відсутня вказівка на конк-

рет ного адресата, наприклад:
Форма присяги
Форма, дающая память вечную25.
Отже, «Старинный малорусский письмовник: Книга, глаголемая 

листовня» є важливим джерелом документознавчих досліджень, завдяки 
якому можна отримати чітке уявлення про рівень роботи з документами, 
який на кінець XVII ст. не був стихійним, а унормовувався за допомогою 
таких добірок-керівництв. Завдяки саме таким рукописним джерелам 
розповсюджувалися знання щодо способів документування, що роз гля-
да ли питання оформлення окремих реквізитів документа, підвищувався 
рівень культури діловодства, зокрема регламентувався службовий етикет та 
обов’язки писарів, від яких у повній мірі залежав процес документування та 
документообігу на території України кінця XVII – початку XVIIІ ст.

1 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. – Ч. 1. – М.; П., 1948. – 
С. 20.

2 Лихачев Н. П. Дипломатика: из лекций, читанных в Санкт-Петербургском 
археологическом институте. – СПб., 1901. – С. 91.

3 Янковая В. Ф. Русское делопроизводство в сборниках образцов документов 
конца XVII – начала XX вв. // Сов. архивы. – 1989. – № 4. – С. 23.

4 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI – первая половина 
XIV в.) / АН СССР. иРЛи; отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л.: Наука, 1987. – С. 189.
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5 Старинный малорусский письмовник: «Книга глаголемая листовня». – Чер ни-
гов: Тип. Губерн. Земства, 1901. – 41 с.

6 Янковая В. Ф. Русское делопроизводство в сборниках … – С. 24.
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норМАТИвно-ПрАвовІ основИ орГАнІзАцІї ДІЛовоД-
сТвА ДворЯнсьКИХ ДеПУТАТсьКИХ зІБрАнь в УКрАїнІ 

(наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.)

Автором установлено, що для забезпечення чіткої організації роботи з 
документами дворянські депутатські зібрання у своїй роботі керувалися не 
тільки загальноімперськими нормативними актами, а й нормативно-правовими 
актами комітетів та комісій, які створювались та діяли у межах України, зокрема 
ревізійних комісій, завданням яких було перевірка функціонування депутатських 
зібрань, їхнього діловодства.

Ключові слова: дворянські депутатські зібрання, нормативно-правова база, 
іменний указ, сенатський указ, ревізійна комісія, ревізія діловодства. 

Автором установлено, что для обеспечения чёткой организации ра бо-
ты с документами дворянские депутатские собрания в своей работе ру ко вод-
ствовались не только имперскими нормативными актами, но и нор мативно-
правовыми актами комитетов и комиссий, которые создавались и действовали 
в пределах Украины, в частности, ревизионных комиссий, на зна чением ко то-
рых была проверка функционирования депутатских собраний, ре ви зия их де ло-
производства.

Ключевые слова: дворянские депутатские собрания, нормативно-пра во-
вая база, именной указ, указ Сената, ревизионная комиссия, ревизия дело про-
изводства.
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The author identified that in order to provide an accurate documentation mainte-
nance, the Noble Deputies Assembly followed not only the general imperial norma-
tive acts but also the normative legal acts of the committees and commissions that 
were established and functioned in Ukraine. In particular the Audit Committees that 
had to check up the functioning of Noble Deputies Assembly and their documentation 
maintenance.

Key words: Volyn Noble Deputies Assembly, Kyiv Noble Deputies Assembly, 
Nor mative Base, Royal Decree, Senate Decree, Audit Committee, documentation 
maintenance audit.

Перший теоретик російського діловодства М. В. Варадінов від-
зна чав, що останнє регламентується трьома джерелами: законами, на-
казами, інструкціями урядових, міських й земських установ та зви чаєм1. 
Для забезпечення чіткої організації роботи з документами дво рянські 
депутатські зібрання мали керуватися загальноімперськими нор ма тив-
ни ми актами, що видавалися від імені імператора та Державної Ради (ви-
щого законодавчого органу імперії), а також нормативними актами, що 
надходили з Сенату – вищого державного органу, підзвітного імператору. 
Вони також керувалися відомчими і міжвідомчими актами спеціально 
створюваних урядових комітетів і комісій при відповідних міністерст-
вах та їх департаментах, що пояснювали, доповнювали чи уточнюва ли 
ак ти вищого законодавчого органу імперії, зокрема повідомленнями ре-
ві зійних комісій, які створювалися з метою проведення перевірок функ-
ціонування дворянських депутатських зібрань, їхнього діловодства 
та пра вомірності ухвалених рішень. Н. О. Леміш, пославшись на дос-
лід ження своїх попередників, дала визначення діючим на той час 
нормативним актам, якими могли користуватися тогочасні державні 
установи, зокрема й дворянські депутатські зібрання. Серед них: закони, 
циркуляри, «учреждения», «уложения», «высочайшие повеления, указы» 
тощо. Вона дійшла висновку, що визначити різницю, наприклад, між 
розпорядженнями волевиявлення імператора та законами дуже важко2.

Початок державного нормативного регулювання діловодства та ут-
верд ження більш чітких його правил розглянуто у працях А. М. Сокової, 
Л. М. Вялової, А. О. Лукашевича, Т. В. Виноградової, С. В. Русакової, 
Н. О. Ле міш3. Це, передусім, «Генеральний регламент» (1720), який 
на законодавчому рівні оформив та закріпив канцелярські традиції. 
Він не тільки встановив норми документування, штат служилих лю-
дей канцелярій відомства, а й на багато століть збагатив мову ад мі-
ністративного спілкування. Для позначення видів документів впровадив 
нову термінологію («регламент», «інструкція», «екстракт», «меморія»); 
змінилися назви процедур, установ та посад: «реєстрація», «канцелярія», 
«колегія», «магістрат», «секретар», «нотаріус». Віповідно до «Учреж-
дения для управления губерний Всероссийской империи» (1775) за гу-
берн ським правлінням, казенною палатою та присутственними місцями 
встановлено та закріплено правовий статус. Листування, правила під-
писання, візування документів базувалися головним чином на нормах 
«Генерального регламенту». Значна увага приділялася правовій рег-
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ламентації взаємовідносин верховної та місцевої влади з підвладними 
органами4.

Тематично та хронологічно близькою до теми нашого дослідження 
є дисертація Л. Ю. Конькової5, в якій простежено формування та розви-
ток документації життєдіяльності населення Росії, зокрема найбільш 
привілейованого його стану – дворянства. Хоча її праця стосується тільки 
російських територій (українські мали свої відмінності та особливос ті), 
вона все ж дає підстави для порівняльного аналізу з українськими.

Основним законодавчим актом, який містив низку важливих по ло-
жень, що регламентували діяльність дворянських депутатських зібрань 
була «Жалувана грамота дворянству». Мета їхньої діяльності – ведення 
родовідної книги. Тому статті 66-71 грамоти регламентували порядок 
їх оформлення, а саме: «во всякой губернии составить дворянскую 
родословную книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы 
доставить каждому благородному дворянскому роду тем наипаче спо-
собие продолжить свое достоинство и название наследственно, в по ко-
ление, непрерывно…»6. Статті 76-82 містили інформацію про шість час тин 
родовідної книги, куди мають вписуватися в алфавітному порядку дво-
ряни, що вже довели своє шляхетне походження. Статті 72-92 цього акта 
рег ламентували порядок оформлення дворянських списків повітовими 
пред водителями. Список мав бути складений в алфавітному по ряд ку і від-
повідати формі, передбаченій грамотою. Він складався із семи пунктів: 
1) ім’я, прізвище та вік дворянина; 2) сімейний стан; 3) кількість дітей, 
іме на та вік їх; 4) кількість селян, наявна в нього відповідно останньої 
ревізії, та кількість маєтків; 5) чи проживає в даному повіті; 6) який має 
чин; 7) місце служби7.

8 серпня 1788 р. з’явився «Высочайше утверждённый формуляр 
грамот, каковые должны быть выдаваемы из дворянских депутатских 
собраний дворянам, доказавшим благородное происхождение»8. У фонді 
Київського дворянського депутатського зібрання збереглася грамота, 
видана дворянину Івану Артемовичу Павленку-Донченку 15 липня 
1795 р., про внесення його та його роду в другу частину дворянської 
родовідної книги Київської губернії9. Її зміст повною мірою відповідав 
зразку, наведеному в законі. Проте іменним указом від 4 грудня 1796 р. 
депутатам було заборонено видавати грамоти у зв’язку з тим, щоб 
припинити «небрежения», тобто зловживання, які мали місце при 
розгляді доказів та видачі грамот. Ця заборона викликала у них питання 
про доцільність свого існування. Так наприклад, Костромське дворянське 
зібрання з цього приводу надіслало в Сенат «доношеніє», в якому 
пропонувало припинити своє існування та «присутствія». Наслідком 
цього став указ від 20 червня 1799 р., в якому наголошувалось, що 
депутатські зібрання створені для складення та продовження родовідної 
книги. Вони повинні приймати та розглядати «прозьби», а результати 
розгляду – «определенія» – разом із справами про дворянське походження 
подавати на розгляд у герольдію. Про це прохачам не видавати ніякого 
свідоцтва «без повеления вышняго начальства»10.
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25 серпня 1800 р. видано сенатський указ «О содержании в каждом 
уезде дворянской родословной книги с приложеним форм оной», 
який вносив уточнення щодо ведення родовідної книги. Нова книга 
мала 6 розділів (граф): у першу графу вносили чин, ім’я та прізвище, 
посаду дворянина; у другу записували сімейний стан та кількість дітей 
чоловічої статі з іменами та вказівкою на службу, якщо така є; третя графа 
фіксувала кількість селян, якими володів дворянин на момент останньої 
ревізії; у четверту мали вноситися відомості про всі новонароджені сини 
і при цьому давалося роз’яснення, як саме робити; п’ята графа була 
призначена для тих дворян, чий герб внесено у гербовник (вказати, в 
яку частину); в шосту записували дворян, докази яких герольдія визнала 
недостатніми (необхідно було вказувати, коли саме це відбулось). Окрім 
того указ містив додаток із зразком родоводу. У верхньому правому куті 
його необхідно було зобразити герб кольоровий і пояснитии усі фігури, 
що в ньому є. А з лівого боку слід було зображати поколінний розпис. 
І тільки після цього викладати докази. В указі наголошувалося, що деякі 
губернії вже надіслали свої книги старого зразка, а тому їх не треба 
переписувати, нові ж мали надіслати вже згідно з вказаними вимогами. 
Серед губерній, що подали родовідні книги, називалася Київська11. 
Інакшими справи були з Волинського дворянського депутатського зі б-
рання (ВДДЗ), від якого відповідно до указу від 16 лютого 1814 р. ге-
роль дія вимагала копію родовідної книги, що мала відповідати пунктам 
жалуваної грамоти та указу 5 серпня 1800 р. Крім того, було зауважено, 
що «из оного собрания в Герольдию дворянских родословных книг сов-
сем прислано не было»12. Після указу з’явився «Рапорт о получении ука-
за с донесением», в якому зазначалося, що необхідно чимало часу, щоб 
ці книги оформити належним чином. В указі від 20 травня 1814 р. було 
роз глянуто причини, через які копія родовідної книги не готова, і ще 
раз наголошено на необхідності негайного виконання цього документа 
і того, щоб в майбутньому такі книги надсилалися вчасно13. Волинський 
предводитель дворянства М. К. Імеретинський вважав, що такі книги 
в Во линській губернії не тільки не складалися згідно з формою, а взагалі 
до 1829 р. не можна говорити про їхнє існування. Тільки в 1829 р. їх було 
складено, але вони не відповідали встановленій формі і не були надісла ні 
ні в губернське правління, ні в герольдію14.

Окрім того, в указі від 25 серпня 1800 р. наголошувалося на тому, що 
дворянські депутатські зібрання мали видавати дворянам «свидетельства», 
в яких би вказувалося: «такой-то именно состоит в числе дворян такой-
то губернии и имеет в таком-то уезде деревни». Такі документи повинні 
ви давати і малолітнім дворянам («недорослям») для пред’явлення їх 
при вступі на військову службу. Копію такого «свидетельства» через гу-
бернське правління необхідно було подавати в герольдію15.

В іменному указі від 9 грудня 1810 р. вказувалося, що в «свидетельст-
ве» для неповнолітніх при вступі на службу є обов’язковою інформація, 
«где отец его служил, или то, что доказывает его дворянство»16. Сенатський 
указ від 10 червня 1820 р. наголошував, що у «свидетельствах», що 



З історії  архівної  справи та документознавства

159

надавалися дворянським дітям при вступі на службу, мало описуватися 
«происхождение их со всей подробностью». Коли інспекторський де пар-
тамент сумніватиметься щодо достовірності його, то треба звертатися до 
ге рольдії для перевірки17.

Герольдія дійсно перевіряла ці «свидетельства», про що свідчать 
ука зи такого змісту: «Герольдия разсматривая свидетельство сего Соб-
рания…», «помещенные в том свидетельстве документы есть не дос-
таточными»18. Маршалки висловлювали своє обурення з цього при-
во ду і зверталися з протестами в герольдію. Результатом протесту 
могилевського та віленського маршалків став указ від 6 лютого 1829 р., 
який не тільки забороняв протестувати, а роз’яснював, що правила, 
викладенні в грамоті, поширюються як на великоросійські, так і на колиш-
ні польські губернії. Указ дозволяв притягувати до відповідальності, 
«ка кая на подобные случаи изображена в конституциях, тому краю из-
данных», у зв’язку із зловживаннями в дворянських депутатських зіб-
раннях колишніх польських губерній. Згідно з ним, по-перше, малолітні 
та неповнолітні дворяни мали подавати не «свидетельства», а копії 
з про токолів, свідчені губернським предводителями або маршалками. 
У тому випадку, коли протокол складено до народження дворянина, 
зіб рання були зобов’язані доповнити старе «определеніе» поправками, 
вклю чивши туди нових осіб, яким мали видаватися копії протоколів. 
По-друге, малолітній дворянин («недоросль»), мав подати на розгляд 
«увольнительный» батька, де описувалося все його проходження служби 
за підписом начальника з останнього місця служби. По-третє, у будь-якому 
випадку подавалися метрики про народження та хрещення за підписом 
священика та посвідченням консисторії. І останній пункт, акти написані 
іноземними мовами (в тому числі і польською) перед надсиланням мали 
перекладатися (з засвідченням самого перекладача), згідно з указом від 
17 вересня 1803 р.19

В архівному фонді ВДДЗ є указ Сенату, датований 9 липня 1803 р., 
який стосувався устрою герольдії та служби чиновників у різних «при-
сут ственних» місцях. Він адресувався губернському правлінню, яке 
ма ло розіслати його: «об оном для сведения и до кого относится будет 
ис полнение здешним Казенной Палате и главному Суду сообщить, 
Дворянской комиссии дать знать, а протчим присутственным местам, 
по ветовым маршалкам и городничим послать указы»20. Другий пункт 
сто сувався безпосередньо роботи зібрань, наголошувалося, що у зв’язку 
із зловживаннями їх у деяких губерніях та надання дворянського стану 
особам, які не мали на те права, в подальшому уникати цього. Тому по-
тріб но було: «дабы при внесении дворянських родов в родословные 
кни ги, найстрожайше наблюдаемы были правила, изображенные 
в 92 ста тье дворянской Грамоты, изданной в 21 день Апреля 1785 года. 
Сви детельство же двенадцати благородных особ принималось бы не 
иначе, как в подкрепление только доказательств по точному смыслу 
12 пункта вышеозначенной статьи и то таких дворян, в благородстве ко-
торых нет ни малейшего сомнения»21. Оскільки у цьому указі вживалося 



З історії  архівної  справи та документознавства

160

сло восполучення «поветовые маршалки», то він стосувався колишніх 
польських територій.

Діяльність дворянських депутатських зібрань підпорядковувалася 
без посередньо Сенату. За винятком тих випадків, коли деякі положення 
гра моти відмінялися і зібрання контролювалися губернатором. Проте 
2 квіт ня 1801 р. Олександр І маніфестом відновив грамоту22. Саме тому 
30 квітня 1806 р. Сенат видав указ «О порядке сношений дворянських 
депутатських собраний с губернськими правлениями», де вказувалося, 
що зібрання «по делам своим ни от кого, кроме Сената, не зависят. 
Следственно не подчинены губернським правлениям и палатам», «а по-
то му и образ повелительной переписки не имеет тут места»23. Причиною 
ви дання його було те, що питання взаємовідносин не регламентувалося 
ні грамотою, ні «Учреждениями для управления губерниями», а з гу-
берн ських правлінь у зібрання надходили «сообщенія», а іноді і «по-
ве ли тельные указы». Цей же указ віднаходимо у фонді Київського дво-
рян ського депутатського зібрання24, де наявна така інформація: Сенат 20 
лю того 1806 р. до відома Олександра І подав пропозицію про порядок 
ука заних взаємовідносин, на що імператор власною рукою написав: 
«Быть по сему. Александр».

28 травня 1808 р. видано іменний указ, проголошений міністром 
внут рішніх справ, «О форме сношений начальников губерний с пред-
водителями дворянства»25. Його видано у зв’язку з тим, що не було 
вста новлено, яким чином мало відбуватися листування між ними. Во но 
повинно відбуватися так, як «министерству внутренних дел с под ве дом-
ст венными ему местами» визначено.

Форма А. визначала реквізити листа предводителів дворянства до 
губернатора:

о том-то:     Г-ну (     ) Гражданскому
От (     ) Гу-     Губернатору
ернського или 
Уездного Пред-    Здесь изъясняется содержание 
водителя Дворян-    отношения
ства 
марта 1808    Губернский предводитель
№ 0 000 № № 

Форма В. визначала реквізити листа губернатора до предводителів 
дворянства:

     Г-ну ( ) Губернскому
     или Уездному Предводителю
     (чин, имя, отчество и фамилия)
     Здесь изъясняется 
     содержание отношения 
о том-то:
март 1808    Гражданский губернатор
№ 0 000      № №  
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Подібним є указ Сенату від 18 листопада 1821 р. «О порядке сноше-
ний губернських правлений и палат с предводителями дворянства»26 
(порушив це питання новгородський губернський прокурор). На пи-
тання чи мають право губернські правління надсилати накази по ві-
товим предводителям і вимагати від них рапорти, указ дав таке по-
яс нення: усі питання вирішуються через депутатське зібрання або 
пред водителя дворянства, а форма листування визначена указом від 
30 квіт ня 1806 р.

Проте дворянські депутатські зібрання, що функціонували в Україні, 
на початку своєї діяльності керувалися більше законодавством, успад-
кованим від Польщі, ніж загальноімперським. Це пов’язано, передусім, 
з тривалим перебуванням у складі Речі Посполитої та особливим 
статусом, наданим їм після приєднання до складу Російської імперії.

19 травня 1802 р. в іменному указі «О избрании чиновников в гу-
берниях от Польши присоединенных, также в Малороссийских и Бе-
лорусских» мовилося, що на цих територіях вибори були засновані 
на «древних их правилах», а їх необхідно привести у відповідність до 
«Учреждений»27. 10 грудня 1802 р. іменний указ, оголошений мініст ром 
внутрішніх справ, про дозвіл повітовим маршалкам Малоросійських 
гу берній в їх справах користуватись не одним, а двома діловодами (із 
дворян, яких вважали на дійсній службі) у зв’язку із зростанням кількості 
справ28.

Іменний указ від 3 березня 1805 р. «О порядке дворянских выборов 
в гу берниях, от Польщи присоединенных» наголошував на тому, що в до-
повнення до указу від 19 травня 1802 р. кожному повітовому маршалку 
від губернатора повинна бути видана «за подписанием и печатью его и за 
скрепою губернского маршалка шнуровая книга», в яку треба вписува-
ти всіх дворян, що мають право брати участь у виборах. Обов’язки по-
вітового маршалка: список із цієї книги та відмітки про зміни у складі 
дворян повіту подавати губернському маршалку, який повинен був збе-
рігати «сей список при делах» та робити примітки про зміни у складі 
дво рянства певного повіту. Повітові книги мав право переглядати гу бер-
на тор, але тільки на місці їх зберігання29.

В. С. Шандра у історико-евристичній довідці про кодифікацію та 
пуб лікацію російських законів зазначила, що уряд Російської імперії 
відразу відчув значну відмінність власних законів від провінційних30. 
Тому одночасно з підготовкою «Свода законов Российской империи» 
у другому відділенні йшла кодифікація провінційних законів: при-
бал тійських, остзейських і західнорусського краю («Узаконения для 
губерний от Польши присоединенных и малороссийских на особах 
правах состоящих»). Навіть здійснювалася підготовка окремого зво-
ду місцевого права, яке було чинним у губерніях, приєднаних від Речі 
Посполитої. В губерніях створювалися комітети для збирання і уза галь-
неннямісцевих законів. Останні мали вийти у двох варіантах – ро сій-
ською та польською мовами. У 1838 р. підготовлений із них звід був 
пе реданий на розгляд Державної Ради, але її члени висловили сумніви 
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що до законності місцевих привілеїв (із 15 запропонованих проектів було 
роз глянуто і затверджено імператором 10).

щодо мови, що використовувалася в офіційному діловодстві, то, на-
приклад, у ВДДЗ тіль ки з 1834 р. з протоколів повністю зникає польська 
мова. Це було по в’я зано із заходами, спрямованими на викорінення 
польського елементу після придушення Листопадового повстання 
1831 р. До того часу Сенат та герольдію не турбувало питання мови, 
вживаної всередині зібрання. Їх цікавило, щоб документи, що надходили 
на перевірку, були з перекладом на російську мову. Про що віднаходимо 
указ, надісланий до Київського дворянське депутатського зібрання від 
9 липня 1800 р., в якому наголошувалося, що з цього приводу вже були 
неодноразові вказівки. Герольдія вказувала: «что бы представляемые 
документы на польском диалекте были переведены на русский язык»31. 
Читаючи журнал засідань ВДДЗ за 1826 р., натрапляємо запис, який 
свідчить, що депутати вважали російську мову діалектом: «перевести 
таковые на российский діалект, отправить в Герольдию»32. Наявні 
укази, що надходили із Сенату разом із рапортами до них. Наприклад, 
у рапорті на указ від 30 вересня 1809 р., аркуш вертикально поділено 
на дві частини: зліва рапорт написано польською мовою, а справа – 
російською33. Французький дослідник взаємин польської шляхти Пра-
вобережної України з російською владою Даніель Бовуа наголоств, що 
саме Волинська шляхетська еліта вела себе так, ніби перехід під ро-
сійське панування майже нічого не змінив. Це віддзеркалювалося й у 
ді ловодстві. Як  приклад він подав лист, написаний теж двома мовами 
Ворцелем (губернським маршалком волинського дворянства) В. Кочубеє-
ві (міністру внутрішніх справ) 5 січня 1804 р. Уперше, зазначив Д. Бовуа, 
в «офіційному діловодстві» текст написано двома мовами: лівий стовп-
чик російською, правий – польською, що виразно відобразилоє амбіції та 
ілюзії шляхетської еліти34.

Слід також розглянути і термінологію щодо визначення посади 
пред водителя. Вивчаючи журнали засідань волинських депутатів до-
хо димо висновку, що до середини 1832 р. термін «предводитель» не 
вживався, а тільки «маршалок», «повітовий маршалок». Пізніше термін, 
«предводитель» уже почав вживатися, що було пов’язано з сенатським 
указом від 23 лютого 1831 р. «Об именовании в бумагах Предводителями 
дворянства всех тех лиц, которые состоят в сих должностях, имеют в не-
ко торых губерниях различные названия». У ньому наголошувалося, що 
це стосується територій, передусім, приєднаних від Польщі, Малоросії 
та Остзейських губерній35.

Для об’єктивнішого та комплексного аналізу принципів організа ції 
діловодства в дворянських депутатських зібраннях слід розглядати не 
тільки загальноімперські закони, а й «сообщенія» ревізійних комісій, що 
створювалися з метою перевірок функціонування цих зібрань, їхнього 
діловодства та правомірності ухвалених рішень.

12 лютого 1828 р. прийнято «Высочайшее мнение» Державної ра-
ди про затвердження при Сенаті комітету, який розробить правила для 
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проведення ревізій у дворянських депутатських зібраннях у зв’язку з тим, 
що в цих установах поширені зловживання і багато осіб користуються 
пільгами дворян, не маючи на це права. Коли правила ревізії буде 
розроблено і Сенатом затверджено, їх мають подати для розгляду Дер-
жавній раді36.

У фонді ВДДЗ є сенатський указ від 21 червня 1834 р., в якому за зна-
чалося, що відповідно до «мнения Государственного совета» 20 квіт ня 
1834 р. створювалися особливі комісії для ревізії дій дворянських де-
путатських зібрань у кожній губернії, де вони існують. В їх обов’язки 
входила ревізія справ із моменту створення зібрань і включно по 1829 р. 
А ре візія після 1829 р. відносилась до компетенції герольдії. Всі дво-
рянські зібрання зобов’язані були згідно з цим наказом негайно подавати 
в ге рольдію короткі відомості: які родини затверджено в дворянстві 
з 1829 р. по 1 травня 1834 р.37

Зазначене «мнение» Державної ради від 20 квітня 1834 р. мало назву 
«О производстве обревизования действий Дворянских Депутатских 
Собраний». Для ревізії дій зібрань передбачалось: 1) створити особли ву 
комісію, в якій головою мав стати совісний суддя, членами – два кандида ти 
на посаді голови палати та два члени дворянських зібрань, губернському 
прокурору брати участь. Депутати не мали права ревізувати справи, які 
формувались під час їхньої роботи; 2) створити канцелярію з достатньою 
кількістю чиновників, які утримуються за рахунок дворянської каси 
кожної губернії. Комісія повинна працювати згідно з таким же графіком 
як в інших присутственних місцях.

Комісія мала право висувати до дворянських зібрань такі вимоги: 
1) чи складена дворянська родовідна книга відповідно до форми від 
25 серп ня 1800 р.; 2) чи мають у себе повітові предводителі алфавітні 
спис ки всіх дворянських родів, які складено за формою, зазначеною у 
гра моті, і чи передано такі списки до губернського предводителя; 3) чи 
от ри мували повітові предводителі дані про нових дворян та дворян но во-
народжених і чи передавали ці відомості в дворянські зібрання для вне-
сення в дворянську родовідну книгу; 4) чи була складена та прочитана 
остання на загальних зборах; 5) чи відправляли повітові зібрання копії 
з дворянських родовідних книг в губернське правління для зберігання 
в архіві та в герольдію.

Восьмий пункт указаного «мнения» звучав так: «при ревизии само-
го делопроизводства Дворянских депутатських собраний касательно 
утверж дения дворянских родов и выдачи грамот удостовериться» – а) чи 
записані «прошенія» і документи на дворянство в спеціально встановле ні 
законом книги та реєстри; б) чи згідно з законом складалися «определенія» 
з цих «прошеній» і чи всі члени їх підписали; в) чи відповідають до ку-
мен ти на дворянство 92 статті грамоти; г) чи «заведено» книгу, в яку не-
об хідно вписувати всі ті грамоти, які видавалися дворянам, з вказівкою 
на те, коли і кому їх видано38.

З цього приводу розглянемо «сообщеніє» Комісії, височайше за-
тверд женої для ревізії дій дворянських депутатських зібрань, від 
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27 трав  ня 1836 р. Волинські депутати подали на ревізію в цю комісію 
40 справ. Перевіривши їх, вона зробила такі висновки: 1) у справах 
відсутні описи та «прошенія», а тому невідомо «на каком основании 
оные дела начали свое производство в «собрании»; 2) необхідно надати 
для перевірки реєстр «прошеній», реєстр документів, доданих до них, 
книги «определений» (протоколів); 3) не складено реєстру грамот на під-
тверд ження дворянської гідності з вказівкою, коли і кому були видані;, 
4) не відомо, чи складена родовідна книга за формою, розісланою при 
указі Сенату від 25 серпня 1800 р.; 5) про алфавітні списки «совершенно 
умолчано», тобто невідомо чи вони ведуться. Також відсутні дані про тих 
дворян, яких нещодавно було зараховано до цього стану. Члени комісії 
заявили, що без виконання цих вимог не можуть розпочати перевірку 
справ. Вони вимагали акуратно готувати справи, які мають надійти на 
ревізію і «не доставлять в таковом виде, в каком они ныне из собрания 
в комиссию получены»39.

Депутати по кожному пункту дали відповідь. Вони пояснили, що при 
кожній справі є копії протоколів, які розкривають обставини виникнен-
ня та її сутність, тобто вони повністю замінюють опис. що стосується 
«прошеній», то із справ видно, що з самого початку документи подавали ся 
без них. Родовідна книга з моменту відкриття зібрання, тобто з 29 жовт ня 
1801 р. складена за формою, розісланою при указі Правительствующого 
Сенату. Її згідно з ст. 88 грамоти 1785 р. на загальному зібранні дво-
рян ства Волинської губернії в 1832 р. було прочитано та схвалено. 
Депутати запевнили, що іменні списки виготовлено, але «по ошибке 
кан целярской не приложены к сообщению и делам». щодо алфавітних 
спис ків їхня відповідь є зовсім незрозумілою. Очевидно, їх таки не 
було. щодо свідчень про тих дворян, які нещодавно отримали цей ста-
тус, зібрання зобов’язувалося «поспешить с ответом». І останнє, сто-
совно протокольних книг, зібрання відмовляється надати відразу, ос-
кіль ки «ежедневно исполняет требования, то для непрекращения дел 
про изводства не может доставить всех требуемых книг»40.

Розглянувши це «сообщеніє», можна зробити деякі висновки. По-
пер ше, станом на 1836 р. певні вимоги щодо ведення діловодства у дво-
рян ських депутатських зібраннях вже були, про що свідчать за уваження 
ко місії. У справі мав бути опис та ініціативний документ, який слугував 
мо тивацією для її формування. Проте перші справи формувалися без 
«про шенія», тобто заяви, а на основі подання тільки документів, що під-
тверд жували дворянське походження. По-друге, депутатські зібрання 
вели свої справи, незважаючи на ці вимоги. Причому не тому, що не хо-
тіли, а тому, що не знали багатьох законів. Вони мали тільки «Жалувану 
гра моту дворянству», на яку постійно й посилалися. Про відсутність 
нормативних актів свідчить указ, що надійшов з герольдії в 1837 р. Із 
нього видно, що дворянське зібрання просило про «исходатайствование 
для оного полного комплекта Свода законов». Герольдія дала негативну 
відповідь і порекомендувала «приобрести оное покупкою, где следует»41. 
Н. О. Леміш відзначила, що у всі присутственні місця Чернігівської гу-
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бернії було надіслано 15 примірників «Свода…» в 1836 р. та 103 при-
мір ники в 1839 р.42 А установи волинської губернії, зокрема дворянські 
де путатські зібрання, в той же час не могли повною мірою користуватися 
нор мативно-правовою базою Російської імперії як в цілому, так і в ді-
ловодстві конкретно. Справи, книги та журнали велися так, як було 
зруч но, без врахування багатьох нюансів. Тому на запитання комісії до-
водилося багато чого вигадувати. Зокрема те, що списки не додані з ви ни 
канцелярії.

Перші справи дійсно формувалися без «прошеній», тобто заяви, 
а на основі подання тільки документів, що підтверджували дворянське 
походження. У фонді Київського дворянського депутатського зібрання 
при деяких указах з Сенату за 1803 р. виявляємо «прошенія», які подавали 
дворяни, але Сенат повертав їх у зібрання для того, щоб отримати 
докази шляхетності. Ці «прошенія» були так і підшиті з указами, а не в 
справі43.

Не всі укази, що регламентували діяльність дворянських депутатських 
зібрань, могли дати чіткі відповіді на питання, що виникали у роботі 
депутатів. Так, наприклад, гостро стояло питання про те, як засвідчувати 
виписки із судових актів (заповіти, поділ спадщини, дарчі, різні привілеї) – 
ті документи, що були основою для підтвердження дворянського поход-
ження, зберігалися в урядових установах та мали юридичну силу. 
В донесенні віленського губернського прокурора міністру юстиції від-
значалося, що виникла проблема із свідченням виписок із судових 
актів, оскільки Віленська ревізійна комісія вимагає «удостоверений» 
від повітових стряпчих, а Віленське дворянське депутатське зібрання 
тільки виписок із судових місць. У зв’язку з цим з’явився указ Сенату від 
11 вересня 1841 р., що зберігся у фонді ВДДЗ. Спираючись на положення 
від 4 січня 1840 р. та «определение» Сенату від 16 лютого 1840 р., згід но 
з якими для ревізійних комісій та депутатських зібрань західних губер ній 
на кожній виписці із судових актів вимагати від стряпчого довідки, що 
вона звірена з оригіналом, Сенат вимагав від тимчасового «присутствія» 
герольдії «предписать» ревізійним комісіям та депутатським зібранням 
дія ти згідно з цими положеннями. Все мало робитися з метою «пре ду-
преждения всякого подлога в документах, служащих основаним дво-
рянства»44.

Наступним у вирішенні питання щодо засвідчення документів став 
сенатський указ від 15 березня 1844 р. «О порядке заверения актов 
выдаваемых из книг присутственных мест Царства Польского и из 
архивов Галиции и княжества Познанского»45. У ньому відзначено, що 
немає загальних правил, які б регламентували порядок засвідчення актів 
через що в одному і тому жу випадку використовуються різні підходи, 
що породжує непорозуміння. 27 квітня 1837 р. для цих територій було 
розроблено правила. Враховуючи їх, а також щоб уникнути будь-яких 
зловживань, Сенат вимагав, щоб виписки із актових книг були засвідчені 
таким чином: а) видані із книг «присутственних» місць Царства Поль-
ського місцевим цивільним губернатором з «удостоверением» його під-
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пису особливою канцелярією намісника; б) видані з архівів Галичини та 
кня зівства Познанського головним керівництвом краю згідно з місцевими 
за конами та формами, а також засвідчені підписами послів австрійських 
чи прусських, що знаходилися в Санкт-Петербурзі.

Іще один указ від 23 травня 1844 р. із герольдії став результатом 
розгляду рапорту волинських депутатів, в якому запитувалося: чи вважати 
правомірними (рівнозначними) підписи стряпчих і тих, хто заміщує їх 
(секретарі повітових судів і магістратів), на виписках із актових книг; 
чи відправляти такі справи в герольдію, чи повертати для засвідчення 
стряпчими. Герольдія постановила: для всіх депутатських зібрань 
західних губерній вважати такі підписи рівнозначними у тому випадку, 
коли секретарі їх підписували під час виконання обов’язків стряпчих за 
розпорядженням керівництва. Про це повинні бути відповідні записи на 
самих виписках із актових книг46.

Ці укази не змогли запобігти фальсифікаціям, до яких вдавалися 
бажаючі отримати дворянство. Якщо законних підстав для цього не 
було, то деякі «дворяни» домагалися свого шляхом вписування актів 
у книги й одержання з них, завдяки хабарам чиновникам установ, в яких 
зберігалися книги, виписів з книг. Хоча фальсифікації книг мали місце 
і в попередні століття, все ж у першій половині ХІХ ст. вони набули 
значних розмірів. За актовими книгами складалися фальшиві грамоти 
на володіння маєтками і селянами, а то й прямо на шляхетський титул. 
Добуті таким чином й відповідно засвідчені виписи із цих документів 
згідно із законом мали таку ж юридичну силу як і оригінали. Кількість 
дворян підозріло зросла, лише в Київській губернії налічувалося 43 тис. 
осіб шляхетського походження, з яких справжніми землевласниками 
були ледь три тисячі, решта – безземельні47.

щоб якось запобігти цьому, 30 листопада 1869 р. з’явився іменний 
указ, оголошений Сенату міністром юстиції, який зобов’язував при-
зу пинити провадження з усіх справ колишньої польської шляхти, що 
містили документи, засвідчені Київським центральним архівом48. 
28 черв ня 1912 р. заборону було знято, але встановлено нові правила по-
ряд ку видачі виписів із актових книг49.

щодо звичаю, як третього складового регламентації діловодства, слід 
зазначити, що канцелярський звичай завжди і у всіх країнах мав широ кий 
вплив. Він поряд із законом відіграв суттєву роль у підтримці культури 
писемного ділового спілкування. Протягом усієї історії Російської імперії 
закон у свідомості людей мав досить відносне значення, вони часто 
віддавали перевагу традиції. Особливо це явище було помітним у про-
вінції, де до місцевих особливостей додавалася елементарна нестача гра-
мот них чиновників. В. Ф. Янкова зазначила: слід враховувати те, що закон 
та звичай постійно тісно взаємодіяли: найкраще із того, що було набуте 
зви чаєм, ставало законом, закон у свою чергу впливав на звичай50.

Таким чином, нормативно-правова регламентація діловодства в дво-
рянських депутатських зібраннях на Україні представлена системними 
нормами, що мали імперативний принцип регулювання. За весь час 



З історії  архівної  справи та документознавства

167

існування зібрань влада намагалася упорядкувати організацію його, так 
як і уніфікувати всі процеси в державі. Проте їй постійно доводилося 
вносити доповнення та уточнення, що були необхідні для окремих 
територій як таких, що існували на «особливих правах». Попри всі 
намагання російської влади Волинське та Київське депутатські зібрання 
на початку своєї діяльності керувалися здебільшого законодавством, 
успадкованим від Польщі, ніж загальноімперським, передусім це бу-
ло пов’язано з тривалим перебуванням їх у складі Речі Посполитої. 
Особливо гострим було питання застосування російської мови в офі-
цій ному діловодстві. Вагомий внесок, доповнення та уточнення в ор-
ганізацію роботи з документами депутатських зібрань зробили ре ві-
зій ні комісії. Також укази, що видавалися завдякиі поданнямь самих 
де путатських зібрань, свідчили про те, що «на місцях» було багато питань 
та неточностей, які законодавчо не регламентувалися, але потребували 
не гайного розв’язання.
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ТАєМнА ПоЛІцІЯ ГеТьМАнА сКороПАДсьКоГо

У публікації йдеться про завдання, зміст та методи роботи освідомного відділу 
Державної Варти Української Держави за часів гетьмана Скоропадського.

Ключові слова: гетьман Скоропадський, Державна варта, освідомний від-
діл.

В публикации освещены задачи, содержание и методы работы осве до ми-
тель ного от дела Державной варты Украинской Державы во время правления 
гет мана Скоропадского.

Ключевые слова: гетман Скоропадский, Державная варта, осведо ми тель-
ный отдел. 

The article highlights the objectives, content and methods of the Publicity De-
partment of the State Guard of the Ukrainian State during the reign of Hetman Sko-
ropadskyi.

Key words: Hetman Skoropadskyi, State guard, informative department.

У Державному архіві Київської області зберігається фонд Р-2793 Ос-
ві домний відділ при Київському градоначальнику. У ньому є 1696 справ 
за 1918 р. Тривалий час цей фонд знаходився таємному зберіганні та був 
недоступним для дослідників. У 1990–1991 рр. його розсекречено і пе ре-
да но на загальне зберігання.

Документи фонду стосуються подій української національної ре во-
лю ції 1917–1921 рр. Для останньої були характерними воєнні спо соби 
боротьби за владу, військова протидія різних внутрішніх та зов нішніх 
політичних сил (Росії, Німеччини, Австро-Угорщини, Польщі), Білого 
руху, більшовиків (Червона Армія), армії Української Народної Рес-
публіки (Симон Петлюра), гетьманата (Павло Скоропадський), Ди рек-
торії, масовий повстанський рух (Махно та ін.).

Після Лютневої 1917 р. революції в Росії і повалення самодержавст ва, 
низка партій національно-соціалістичного, демократичного спрямуван-
ня створили в Україні Центральну Раду, яка в листопаді цього ж року 
проголосила автономію Української Народної Республіки в складі Ро сій-
ської Федеративної Республіки, а в січні 1918 р. повну незалежність Ук-
раїни.

У цей же час розпочався наступ радянських військ проти української 
держави. 26 січня більшовицькі частини під командуванням Муравйова 
захопили Київ. Центральна Рада переїхала в Житомир.
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27 січня 1918 р. Центральна Рада підписала з Німеччиною та її со-
юз никами, які визнали незалежність України, Брест-Литовську угоду 
і звернулася до них з відозвою захистити її від більшовиків. 1 березня 
німці увійшли в Київ, разом з ними повернулась і Центральна Рада.

29 квітня 1918 р. в результаті державного перевороту, здійснено го 
при підтримці німців, від влади усунено Центральну Раду і проголоше но 
Українську Державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Управ-
ління країною здійснювалось Радою Міністрів Української Держа ви, 
кот ра призначалася гетьманом. 18 травня Рада Міністрів прийняла за-
кон про створення служби правопорядку – Державної варти Української 
Дер жави.

11 липня 1918 р. спільним рішенням Міністерства внутрішніх справ 
і департаменту Державної варти створено освідомний відділ при Ки-
ївському градоначальнику. В положенні про нього1 окреслено його 
завдання: «До предметів цього відомства відносяться: справи з по пе-
редження і призупинення злодіянь проти державного порядку та вза-
галі по охороні громадської безпеки і порядку в Державі»2. Відділ зби-
рав інформацію про настрій населення, наглядав за членами різних 
по літичних партій і груп, узагальнював виявлені в процесі нагляду ві-
домості, здійснював обшуки, арешти, проводив набір і навчання та ємних 
агентів3.

Про кадровий склад освідомного відділу та способи його фор му -
вання дає уявлення циркуляр за підписом директора Державної вар ти 
Аккермана, надісланий 6 серпня 1918 р. в усі губернії: «Прошу швид-
ко запропонувати всім проживаючим у межах вашої губернії колиш нім 
жандармським офіцерам і нижнім чинам корпусу жандармів і чи нов-
никам, які служили у Російському департаменті поліції, прибути в Ки-
їв у департамент Державної варти, Олександрійський палац, ос ві дом-
ний відділ, для одержання відповідного призначення в Києві та ін ших 
містах».

Необхідно відзначити, що документи вказаного фонду містять знач-
ні фактичні різнопланові відомості, що дають уявлення не тільки про 
прак тичну роботу освідомного відділу, а й цінну інформацію про по лі-
тичну ситуацію, події того часу, їх учасників не тільки в Україні, а й Ро-
сії. Так, у справі 3 (оп. 2) є агентурна записка про підготовку біль шо ви-
ками повстання проти гетьмана, його план із 7 пунктів і по ві дом лен  ня 
Чаковського про отримання від радянського уряду Росії 40 млн. кар бо-
ван ців на його організацію. Там само наявні агентурні відомості про 
ВНК з інформацією про її місцезнаходження у Москві (Луб’янка, буд. 7, 
9, 11, 14 і 22), летючих загонів ВНК (Ворсоноф’євський провулок, буд. 7, 
11), місцезнаходження співробітників (будинки, готелі), про відділи ВНК 
(всього 20), їхнє розміщення, особовий склад військових частин ВНК, 
їхній матеріально-технічний стан, порядок проведення обшуків і ареш-
тів. Згідно з агентурними відомостями телеграф надсилав копії всіх 
телеграм у ВНК (наведено приклад, коли у жінки, яка відправила ма те рі 
посилку зі збираним молоком і чаєм із Москви в Петроград, було про ве-
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де но обшук на квартирі, а потім вона на один місяць потрапила у в’яз ни-
цю за підозрою в спекуляції продуктами). І таких справ, як під крес лив 
агент, було 99 із 1004.

У справі 43 (оп. 2) є відомості про місце проживання В. Леніна (Кремль 
і дві конспіративні квартири в місті), охорону Кремля, про Л. Бронш тейна-
Троцкого, Г. Чичеріна, А. Луначарського, про червоний те рор (ареш ти 
і розстріли офіцерів, царських чиновників, духовенства, пред ставни ків 
буржуазії), ситуацію на тульських збройних заводах (на них працюва ло 
47 тис. робітників і виготовлялося 5000 гвинтівок у день)5.

У справі 883 (оп. 1), справі 13 (оп. 2) та інших наявні відомості про 
перебування в Києві російської Мирної делегації на чолі з Чаковським 
і її дії на шкоду державному устрою Української Держави. В агентур них 
донесеннях є відомості про набір в Україні новобранців для служби в Чер-
воній Армії Росії (кожному видавалося по 65 карбованців на дорогу, збір-
ний пункт на станції Колонтаївка Курської губернії, і по 150 кар бованців 
зар плати в місяць з безоплатним утриманням. Досвідченим солдатам – 
по 300 крб., отаману – 800 крб., агітаторам – по 450 крб. в місяць і 15 крб. 
добових. Усі робітники, які є членами партії більшови ків, повинні були 
за ли шити свої професійні зайняття і повністю зайнятися партійною ро-
бо тою. Всі вони будуть отримувати грошове утримання відповідно до 
своєї зарплати)6.

У справі 35 (оп. 2) громадянин Шлейко повідомляв владу про пе ре-
бування у Києві «…відомого більшовицького діяча Й. Сталіна (Джу гаш-
вілі)», його місце перебування і відвідування у четвер 24 жовтня 1918 р. 
го телю «Прага», № 35. Останній видає себе за студента (під чужим пас-
пор том), «…він великий «артист» і вміє гарно вивертатися. Тому раджу 
бу ти дуже обережними». Агенти не виявили Й. Сталіна, а захопили Ста-
ля Костянтина Фердинандовича, справу закрили. До речі, оригінал бу ло 
вилучено із справи очевидно в сталінські часи і доля громадянина Шлей-
ка, якщо він до того часу ще був живий, була сумною.

У справі 61 (оп. 1) йдеться про затримання в Криму П. Дибенка. В до-
ку менті говориться: «…матрос Дибенко, бувший більшовик, гро ма дян-
ський чоловік Олександри Колонтай, до революції утримувався у в’яз-
ни ці за розтрату казенних грошей під час перебування його баталером на 
од ному з кораблів Балтійського флоту.

У перші дні перевороту Дибенко був одним з головних керівників 
бун ту солдатів і матросів у Гельсінфорсі… під час більшовицького пере-
вороту був призначений більшовиками на посаду морського міністра. 
Під час наступу німців на Нарву Дибенко був призначений на чаль ни ком 
загону матросів, відправлених для оборони Нарви. Після заняття Нарви 
німцями Дибенко залишив свій загін і поїхав до Петрограда, в зв’язку 
з цим був звинувачений матросами в зраді та втечі. За вимогою бувшого 
тоді Головою Надзвичайної Комісії Кириленка Дибенко був підданий 
суду Народного Трибуналу, через що втік із Моск ви.

Більшовицький уряд заявив про арешт Колонтай, як заручниці, 
після чого Дибенко повернувся до Москви. Тоді ж Дибенко і Колонтай 
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за явили про вихід із партії більшовиків. Дибенко був судимий у Москві 
революційним трибуналом, але по суду був виправданий…»7.

Пізніше, П. Дибенко був на вищих командних посадах у Червоній 
Армії. Заарештований і розстріляний у 1938 р.

У справах наявна інформація й іншого роду. Так, у справі 552 (оп. 2) 
йдеться про виконання клоунами в кафе «Максим» у Києві у програмі 
вар’єте частівок із критикою гетьмана і його уряду. У справі 241 (оп. 1) 
повідомляється про те, що 21 вересня 1918 р. в театрі «Аполло» в м. Бер-
дичеві куплетист Грабовський розповів наступний анекдот: «Поїзд їде до 
Берліна навантажений хлібом, під’їзджаючи до Берліна паровоз кричить: 
везу, везу, а колеса відповідають: будем їсти, будем їсти. Повертається із 
Берліна порожнім без обіцяної німцями мануфактури. Під’їзджаючи до 
Києва паровоз кричить – порожній, порожній, а колеса відповідають – 
ще не вмерла Україна»8. Останні слова – початок гімну України і люди, 
що написали заяву у освідомний відділ, вважали анекдот принизливим 
для політики гетьмана і уряду і вимагали покарання куплетиста. До речі, 
з травня по листопад 1918 р. німці вивезли з України 9300 вагонів хліба, 
близько 23 300 вагонів іншого продовольства, 250–300 тис. голів великої 
рогатої худоби, 300 тис. овець, 96 тис. коней, близько 4750 вагонів з ме-
та лом, шкірою, вовною, льоном та іншою сировиною.

Документи фонду містять відомості про політичну ситуацію в Ук-
раїні у 1918 р., зокрема, про перебування німецьких військ, пункти їх-
ньо го розміщення, про дезертирів, про страйки тощо.

У справах фонду зберігаються примірники газет того часу, листівок, 
відозв, маніфестів, статутів, універсал за підписом Петлюри, зразки по-
свідчень і паспортів дипломатичних кур’єрів Російської Федерації, пе-
чаток, штампів Української Держави тощо.

Відомостей про ліквідацію освідомного відділу в документах архіву 
не виявлено, очевидно він перестав існувати з моменту відсторонення 
від влади гетьмана П. Скоропадського – 14 грудня 1918 р.

Документи збереглися завдяки невиконанню наказу тодішнього 
мі ніст ра внутрішніх справ, який вимагав: «…у випадку, якщо народні 
за во рушення і розбрат дійдуть до ступеня, не залишаючого сумнівів 
у пе ревороті зразка існуючого в Україні державного устрою і способу 
прав ління, необхідно знищити безслідно всі секретні справи без винятку, 
роз робивши заздалегідь заходи для того, аби секретні відомості ніяким 
чи ном не могли бути використані і співробітники викриті нелояльним 
елементом»9.

Нижче подаємо документи 1918 р., які дають уявлення про методи 
ро боти освідомного відділу та відомості про найбільш загрозливі для то-
го часного режиму політичні організації та способи боротьби з ними.

1 Держархів Київської обл., ф. Р-2793, оп. 2, спр. 1, арк. 9, 9 зв.
2 Там само, арк. 17.
3 Там само, спр.6, арк. 24.
4 Там само, спр. 3, арк. 116–119 зв.
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5 Там само, спр. 43, арк. 3, 4, 4 зв.
6 Там само, спр. 11, арк. 11, 11 зв.
7 Там само, оп. 1, спр. 61, арк. 2, 2 зв.
8 Там само, оп. 1, спр. 241, арк. 6.
9 Там само, оп. 2, спр. 1, арк. 12.

№ 1
1918 р.

Надзвичайно секретно
Циркулярно

Губерніальним старостам і градоначальникам України
(По освідомному відділу)
У зв’язку з недостатнім агентурним висвітленням діючих у да ний 

час в Україні революційних організацій різних найменувань і від сут-
ністю необхідних відомостей про осіб, які входять у їхній склад, при-
дбан ня необхідної інформації в цій площині повинно складати одне з не-
від кладних завдань місцевих розшукових органів. Основною вимогою 
служ би останніх є придбання відповідної агентури, але незалежно від 
цьо го Департамент з свого боку вважає за необхідне рекомендувати тер-
міново вжити наступні заходи.

Віднайти способи для передачі всіх справ, що збереглися після лік ві-
дації колишніх жандармських установ в губернії, в місцеві освідомні від-
діли, де вони повинні бути відповідним чином систематизовані з метою 
розшуку.

Придбати місцеві газети, або виписати із них за час після 1 березня, 
а особливо з 1 листопада 1917 р., звідки можна віднайти цілком цінні для 
розшуку вказівки про діяльність цілих політичних груп або окремих осіб. 
З цією метою можуть бути цілком корисні різного роду іменні списки, які 
зберігаються в міських думах, професійних союзах, бюро праці та інших 
казенних, громадських і касових установах і які складалися в окремих 
випадках з точним визначенням партійної належності розміщених 
у списках осіб. Крім того відомо, що в багатьох більшовицьких установах, 
з метою підбору однодумного складу службовців, проводились серед 
останніх анкети, які вимагали від опитаних вказати конкретні випадки 
активної роботи в революційних партіях. Можливо, що в деяких установах 
такого роду анкети збереглися і можуть в даний час бути використані 
в розшукових цілях.

Так само корисно було б добути тим чи іншим шляхом архіви «Ради 
робітничих і селянських депутатів», «Виконавчих комітетів», партійних 
груп і організацій, особливо за час захоплення влади більшовиками.

Спрямувати агентуру не тільки в інтересах подальшого розшуку, але 
із метою з’ясування діяльності революційних організацій в недалекому 
минулому, вимагаючи від співробітників і освідомних агентів не упе ред-
же но го і обґрунтованого висвітлення.

З’ясувати через осіб, що працюють зараз у друкарнях, які в свій час 
захопили більшовики, склад осіб, які брали безпосередню участь у ви-
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дав ничій діяльності цих організацій. А також через власників будинків 
і квар тир, які були реквізовані більшовиками і анархістами, а також 
че рез двірників, швейцарів, сусідів та інших можливо з’ясувати низку 
біль шовицьких і анархістських діячів, які, можливо, і до цього часу за-
ли шаються в даній місцевості, продовжуючи свою руйнівну роботу, 
перевівши її лише в підпілля. Велику допомогу справі розшуку можуть 
надати колишні чини зовнішньої поліції, які добре знайомі з складом 
населення районів, що перебували у їхньому веденні, можуть в достатній 
мірі висвітлити характер партійної діяльності окремих, відомих їм своїм 
крайнім спрямуванням осіб, які не мають у той же час підстав приховувати 
свою належність до тієї, чи іншої революційної організації.

Стосовно залізниць, де діяльність більшовиків виявлялась особливо, 
то для отримання відомостей про неї освідомним відділам необхідно 
встановити зв’язок з чинами залізничної варти, які за допомогою стар-
ших залізничних агентів і взагалі благонадійних службовців можуть від-
значити тих агентів, що залишаються на залізничній службі, котрі в ре-
волюційний період заявили себе прибічниками більшовизму.

Цим переліком не вичерпуються способи одержання необхідних для 
планомірного розшуку відомостей; у цьому плані надається широке поле 
для виявлення необхідної ініціативи з боку освідомних органів на місцях, 
при чому діяльність їх у цьому напрямку буде особливо оцінюватися 
Департаментом Державної Варти.

Підписали: 
Директор Департаменту       Аккерман
В[иконувач] об[ов’язки] 
начальника освідомного відділу      Тишкевич

Держархів Київської обл., ф. Р-2793, оп. 2, спр. 1, арк. 32, 32 зв., 33. 
Пе реклад із російської мови.

№ 2
1918 р.

Секретно. Циркулярно

На території Української Держави, в цей час, існує досить значна 
кількість політичних партій, організацій, союзів і гуртків, частина з яких 
діє таємно, а частина відкрито на підставі затверджених урядом статутів, 
або таких, що утворилися явочним порядком. Одні з них ставлять метою 
своєї діяльності ліквідацію існуючого державного ладу на Україні та 
виступи проти особи Пана Гетьмана, а інші, що виникають легально, під 
впливом окремих їхніх членів і політичних подій, поступово змінюють 
характер своєї діяльності, або замасковують її для досягнення тих самих 
зло чинних цілей. Тому я вважаю необхідним для охорони порядку і спо-
кою державного ладу застосувати найрішучіші методи боротьби з ді-
яльністю такого роду таємних і давніх співробітників і пропоную прий-
няти до керівництва наступне:
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До числа партій, організацій і гуртків безумовно шкідливих і не без-
печних для існуючого державного ладу в Україні відносяться:

I. Організації «Російської комуністичної партії (більшовиків)»;
II. Організації і гуртки «Всеукраїнської організації комуністів (біль-

шо виків)»;
III. Партії і гуртки «анархістів» без різниці їх найменувань і від тін-

ків;
IV. Організації «лівих Російських соціалістів-революціонерів» і «лі-

вих Українських соціалістів-революціонерів», як таких, що приєднують-
ся до більшовиків;

V. Організації «правих Російських соціалістів-революціонерів», як 
таких, що виявили наміри до створення військових організацій в Україні 
для збройного повстання проти Гетьманської влади.

Ця категорія підлягає найрішучішому переслідуванню всіма за кон-
ними способами, тобто осіб, які належать до складу перелічених спів-
товариств, необхідно піддавати обшуку, арешту і відкривати проти них 
або судове переслідування, або розслідування відповідно до закону 
24 ве ресня 1918 р.

щодо всіх інших партій, організацій, союзів і гуртків, то діяльність 
таких повинна бути під постійним наглядом адміністративної влади 
і тільки при наявності перевірених відомостей, які вказують на намаган-
ня до повалення державного ладу, або виступів проти особи Пана Гетьма-
на, до них повинні бути застосовані ті ж самі рішучі методи бороть би. 
Тому щодо осіб цієї категорії необхідно зберігати особливу увагу до тих 
пір, по ки не з’ясуються дійсні цілі співтовариства.

Разом з тим пропоную Вам негайно перевірити відомості, які є у Ва-
шому розпорядженні стосовно осіб, які в цей час знаходяться під вартою 
в адміністративному порядку і, якщо такі не підтверджують злочинної 
їхньої діяльності, то таких осіб негайно звільнити з під варти.

Держархів Київської обл., ф. Р-2793, оп. 2, спр. 5, арк. 100, 100 зв. Пе-
реклад із російської мови.
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Перший Універсал Української Центральної Ради (далі – УЦР) від 
10 червня 1917 року містив заклики до українців щодо «згоди і по ро-
зуміння з демократіями» неукраїнських національностей, які по вин-
ні були разом із українцями стати «до праці коло організації ав тономії 
України». Далі стверджувалося, що «коли ми1 зробимо сю під готовчу 
організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі 
української і виробимо закони для неї»2. З огляду на спогади тодішнього 
учасника УЦР, першого голови Генерального Секретаріату і генерального 
сек ретаря внутрішніх справ, В. Винниченка3, нам видається, що по-
ро зуміння з неукраїнськими меншостями створило би необхідне під-
ґрунтя, щоб набути авторитет серед багатонаціонального населення 
міст України, а також отримати визнання й затвердження Центральної 
Ра ди та Генерального Секретаріату Тимчасовим Урядом, що таким чи-
ном дозволило б Центральній Раді одержувати й розпоряджатися від-
повідними фінансовими засобами на потреби урядування.

Проблема політики щодо національних меншин була однією з го лов-
них на момент створення виконавчого органу Центральної Ради – Ге не-
рального Секретаріату (15 червня 1917 р.). Так, Генеральний Секретаріат 
мав серед своїх підрозділів і Секретаріат в міжнаціональних справах, 
завданням якого було «об’єднати роботу всіх національностей Росії для 
боротьби за автономно-федеративний лад Російської Республіки та для 
порозуміння українців на цих основах з іншими національностями»4. 
28 черв ня 1917 р. Центральна Рада прийняла рішення про поповнення 
складу Ради представниками народів, які живуть в Україні в меншості. 
Національні меншини мали отримати місця пропорційні кількості їх на-
селення в Україні за умов, що переважне представництво від на ціо наль-
них меншин повинні були складати національні представники від «ор-
ганізованої революційної демократії»5.

11 липня представники національних меншостей (того дня були 
пред ставлені лише єврейські та російські організації) вперше взяли 
участь у роботі Малої Ради6. Позиції найчисельніших національних 
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мен шин України у Центральній Раді закріпив і «Статут Генерального 
Секретаріату», прийнятий на засіданні Малої Ради 16 липня 1917 р. Згідно 
зі Статутом, при секретареві в національних справах7 призначалося три 
товариша секретаря (віце-секретарі) від великоросів8, євреїв і поляків, 
які мали право доповіді та вирішального голосу у справах своєї нації 
в Генеральному Секретаріаті. До того ж усі закони, адміністративні 
приписи і постанови, що проголошувалися українською мовою, ма-
ли публікуватися також і мовами трьох найбільших національних мен-
шостей – російською, єврейською (їдиш) і польською9.

До УЦР увійшли представники п’яти єврейських політичних партій – 
Бунд (Загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі та Росії), 
Єврейська Соціал-Демократична Робітнича Партія «Поалей Ціон» («Ро-
біт ники Сіону»), Об’єднана Єврейська Соціалістична Робітнича Партія 
(ОЄСРП, інша назва Фарейнікте), сіоністи та Єврейська народна партія 
(Фолкспартей). Єврейські партії були представлені на всіх трьох рівнях 
УЦР. У виконавчій гілці влади вони отримали посаду віце-секретаря з єв рей-
ських справ у Секретарстві в національних справах (пізніше Ге нерального 
Секретаря з єврейських справ і врешті-решт Міністра з єв рей ських справ 
в Раді Міністрів Української Народної Республіки); на пар ламентарно му 
рівні єврейські представники отримали до 25 % місць у Ма лій Раді та 7 % – 
у Великій Раді10 (загальних зборах Центральної Ра ди).

Оскільки компетенція віце-секретарів ніде точно не була визначена, 
то вже на перших засіданнях Генерального Секретаріату в національних 
справах була розроблена членом ОЄСРП, віце-секретарем (пізніше – 
міністром) з єврейських справ, М. Зільберфарбом, запропонована 
і згодом прийнята інструкція з цього приводу. Інструкція мала дев’ять 
пунктів і, зокрема, визначала, що робота віце-секретаря має бути 
спрямована на захист прав національних меншин України, а також на 
підтримку свободи розвитку внутрішнього національного життя. Віце-
секретар мав розробляти й подавати свої законопроекти та державні 
адміністративні рішення генеральному секретареві з національних 
справ. Без відома віце-секретаря не могло бути видано жодного рішення 
чи указу, що стосувався б внутрішнього життя національної меншини. 
Віце-секретар мав звертатися до інститутів національної меншості мовою 
меншості, а внутрішнє діловодство мало б здійснюватися тією ж мовою. 
Передбачалося також створення національної ради при кожному із віце-
секретарів для вирішення найважливіших питань внутрішнього життя11. 
Отже, згідно з інструкцією, віце-секретарство не було якимось комітетом 
для збереження міжнаціонального миру та спокою, це був автономний 
урядовий орган зі своїми функціями, правами та обов’язками12.

Компетенція та робота віце-секретарства з єврейських справ була 
поширювалася на діяльність трьох відділів:

1) відділ освіти – керівником відділу був Абрам Страшун (Бунд);
2) відділ у справах громад чи національного самоуправління – на 

чолі його був Абрам Ревуцький (Поалей Ціон) – цей відділ мав займатися 
справами громади, окрім тих, що стосувалися освіти;
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3) відділ загальних справ – керівником відділу був Ісая Хургін 
(Фарейнікте) – займався справами захисту прав євреїв та всіма іншими 
справами, що не ввійшли до діяльності перших двох відділів13.

Дуже важливим у діяльності віце-секретарства був відділ освіти, 
пізніше перетворений на Департамент народної освіти, який, у свою 
чергу, складався з таких відділів: адміністративний, середніх шкіл і ста-
тистико-економічний.

Серед нагальних питань, які першочергово мав вирішувати від діл 
освіти, було видання підручників і підготовка кваліфікованих вчи телів 
для викладання в єврейських школах. Тому, за поданням віце-сек ре-
таря з єврейських справ з державної скарбниці була надана позика Де-
мократичному гуртку єврейських вчителів розміром в 50 тисяч кар бо-
ван ців для видання підручників мовою їдиш. Пізніше, у квітні 1918 р., 
Цент ральна Рада мала надати ще 500 тисяч карбованців, з яких 370 тисяч 
мало піти на підготовку підручників, а решта 130 тисяч на заснування 
державної єврейської друкарні14. Планувалося також відкрити десять 
єврейських вчительських семінарій і інститутів в Україні15, проте встиг-
ли прийняти закон лише про відкриття однієї державної єврейської вчи-
тель ської семінарії в Києві16.

У кінці грудня 1917 року Секретаріат у національних справах було 
реорганізовано у Генеральне Секретарство міжнародних справ. При 
цьому з колишнього Секретаріату виокремлювалися секретарства – у ве-
ликоруських (на чолі з Дмитром Одинцем), польських (на чолі з Ме-
чи славом Міцкевичем) та єврейських (очолював Мойсей Зільберфарб) 
справах17.

Чи не найбільшим досягненням Генерального Секретаріату з єв-
рейських справ можна вважати його безпосередню участь у розробці 
законопроекту про національно-персональну автономію. До законодавчої 
комісії, зокрема, входили Генеральний Секретар М. Зільберфарб, віце-
секретар І. Хургін, а також як правовий консультант М. Шац (Анін)18. 22 
(9) січня 1918 р., після одноголосного прийняття Закону про національно-
персональну автономію Мойсей Зільберфарб, як співавтор закону, 
виголосив вітальну промову, порівнявши цей закон із декларацією прав 
людини і назвавши його «декларацією прав нації»19.

Однак, урочистий настрій тривав недовго, адже у зв’язку із наступом 
більшовиків зростали погромні настрої серед населення, які Центральна 
Рада в тій ситуації була не в силі стримати. 16 січня 1918 р. Мойсей 
Зільберфарб подав у відставку з новоствореної посади Народного 
міністра єврейських справ20. Міністерство з єврейських справ хоча 
й не було заборонене, однак його діяльність була під загрозою – майно 
розграбоване, архів понищений, а більшовицька Рада народних комісарів 
проголосила національну автономію не більше, ніж витвором буржуазії. 
Незважаючи на відставку міністра, за словами Зільберфарба, Єврейська 
національна рада продовжувала свою діяльність і під час п’ятитижневої 
більшовицької окупації Києва, саме в той час склад ради був збільшений 
до 50 членів, її вплив серед єврейського населення зростав21.
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Певний час посада Міністра єврейських справ залишалася вакантною, 
і тільки 9 квітня 1918 р. на засіданні Малої Ради між єврейськими партіями 
розгорнулася дискусія з приводу призначення міністра з єврейських 
справ, внаслідок якої на посаду затвердили члена Фолкспартей Вульфа 
Лацького (Бертольді)22.

За час своєї діяльності з липня 1917 до квітня 1918 року віце-
секретарство з єврейських справ розвинулося в Міністерство з єврейських 
справ, а його штат наприкінці квітня налічував приблизно сто осіб 
і мав декілька відділів23. Міністерство з єврейських справ керувалося 
у своїй діяльності переважно інтересами, проголошеними в програмах 
єврейських соціалістичних партій, тому в його діяльності були головними 
реформування єврейських громад, запровадження їдишу в офіційну та 
освітні сфери (а не івриту), а також втілення в життя ідеї національно-
персональної автономії.

Документи з історії діяльності єврейських партій в Українській 
Центральній Раді та Міністерстві єврейських справ частково вже 
публікувалися у збірниках основних документів до історії Української 
Центральної Ради24. Загалом, широко відомими є документи фонду 1115 
(Українська Центральна Рада) Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Однак 
і досі поза увагою дослідників залишається більшість документів, що 
безпосередньо стосуються роботи єврейського представництва в УЦР. 
Саме тому важливими, на наш погляд, є чотири документи з фон-
дів 1748 (Міністерство у єврейських справах), 1854 (Міністерство єв-
рейських справ Української Держави)25. Перший документ – це копія 
інст руктивного листа Секретарства внутрішніх справ, адресованого 
представникам виконавчо-адміністративної влади на місцях із наказом 
дослухатися до Товариша Генерального Секретаря єврейських справ 
у питаннях єврейського релігійного життя (на відміну від практики 
втручання держави в національно-релігійне життя євреїв за часів Ро-
сій ської імперії, коли «казенного» раввина призначала місцева влада, 
а традиційний єврейських коробковий збір на потреби релігійного жит-
тя громади, контролювався місцевою владою). Саме цей документ дає 
чітке розуміння про компетенцію віце-секретарства в єврейських спра-
вах, а також засвідчує невтручання української державної влади в пи-
тання самоврядування єврейських громад. Документ № 2 датований 
1 січ ня 1917 р., це статистична таблиця кількості єврейського населення 
України та єврейських дітей шкільного віку за губерніями. Можемо 
припускати, що документ був використаний Міністерством з єврейських 
справ на початку 1918 р., щоб конкретизувати загальну кількість єв-
рей ського населення (для внесення його до списків національного 
кадастру єврейської меншини в Україні, який передбачався Законом про 
національно–персональну автономію від 22 (9) січня 1918 р.) та, зок-
рема, кількість школярів, які потребували національної освіти. Третій 
до кумент – особиста заява Мойсея Зільберфарба про звільнення з посади 
На родного Міністра єврейських справ, подана у зв’язку з безладом та 
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арештами членів УЦР у Києві. Треба пам’ятати, що в той час на київ-
ському заводі «Арсенал» вже тривало більшовицьке повстання та 
збройний виступ окремих частин гарнізону. Останній документ (№ 4) 
сто сується роботи Міністерства з єврейських справ у галузі освіти та 
видавництва, а також поясненню загального стану справ єврейського 
шкільництва. Незважаючи на надання їдишу офіційнийного статусу, 
в Українській Центральній Раді та в національному міністерстві виникало 
безліч труднощів із друком навіть основних текстів законів чотирма 
мовами. Тому було прийняте рішення заснувати державну друкарню для 
обслуговування потреб Міністерства з єврейських справ. Хоча закон був 
прийнятий незадовго до гетьманського перевороту, багато з заходів Мі ні-
стер ства з єврейських справ часів Української Народної Республіки мали 
наслідки і впродовж наступних років.

При публікації текстів усіх документів збережено стилістичні, лек-
сичні та орфографічні особливості оригіналів. У квадратних дужках по-
дано варіанти читання незакінчених або пропущених слів.

1 Йдеться про всіх учасників Української Центральної Ради.
2 Див.: Українська Центральна Рада : документи і матеріали : у 2 т. / упоряд. 

В. Верстюк (кер.) та ін. – К. : Наук. думка, 1996. – Т. 1. – С. 104–105.
3 Винниченко В. Відродження нації. – К. ; Відень: 1920. – Ч. 1. – (Репринтне 

відтворення видання 1920 року. – К. : Вид-во політ. л-ри України, 1990). – С. 295.
4 Див.: Декларація Генерального Секретаріату від 27 червня 1917 р. // Українська 

Центральна Рада … – Т. 1. – С. 159.
5 Там само. – С. 139.
6 Там само. – С. 175–176.
7 Статут Генерального Секретаріату перейменовував Секретарство в 

міжнаціональних справах на Секретарство в національних справах.
8 Тут і надалі збережено орфографію та стилістику оригінальних документів 

того часу.
9 Українська Центральна Рада … – Т. 1. – С. 181–182.
10 Abramson Henry. A Prayer for the Government: Ukrainians and Jews in Revolutio-

nary Times, 1917–1920. – Cambridge: Harvard University Press, 1999. – С. 72–73.
11 Silberfarb Moses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine. 

Kiev, 1918/19. – New York : Aleph Press, 1993. – С. 12–14.
12 Там само. – С. 14.
13 Там само. – С. 33; Гриневич В., Гриневич Л. Євреї України в роки революції 

та громадянської війни // Нариси з історії та культури євреїв України. – К. : Дух і 
Літера, 2005. – С. 120.

14 ЦДАВО України, ф. 1748, оп. 1, спр. 97, С. 37 – 38 зв.; Silberfarb Mo-
ses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine… – С. 48–49; 
Гриневич В., Гриневич Л. Євреї України в роки революції та громадянської війни 
… – С. 120–121.

15 Silberfarb Moses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukrai-
ne. – С. 49.

16 Див.: докладніше: ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 29, арк. 97–105.
17 Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / 

М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко та ін. : І. Ф. Курас (голов. ред.) ; Ін-т політ. 
і етнонац. досліджень НАН України. – К. : ІПЕІНД, 2000. – С. 67; Українська 
Центральна Рада … – Т. 2. – С. 62.
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18 Silberfarb Moses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine 
… – С. 71.

19 Українська Центральна Рада. – Т. 2. – С. 98.
20 Silberfarb Moses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine 

… – С. 78.
21 Там само. – С. 81–82.
22 Українська Центральна Рада … – Т. 2. – С. 259; Найман О. Я. Єврейські партії 

та об’єднання України (1917–1925) : монографія. – К. : ІПІЕНД, 1998. – С. 70.
23 Silberfarb Moses. The Jewish Ministry and Jewish National Autonomy in Ukraine 

… – С. 98.
24 Українська Центральна Рада … – Т. 1, Т. 2; Український національно-

визвольний рух. Березень–листопад 1917 року : документи і матеріали / упоряд. 
В. Верстюк (кер.) та ін. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – С. 422, 602–603, 
958.

25 У фонді 1854 зберігаються також документи віце-секретарства і Міністерства 
з єврейських справ Української Народної Республіки (1917–1918).

№ 1
ІНСТУКТиВНиЙ ЛиСТ ГЕНЕРАЛьНОГО СЕКРЕТАРСТВА  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ГУБЕРНІАЛьНиМ І ПОВІТОВиМ КОМІСА РАМ,  
ГУБЕРНІАЛьНиМ ПРАВЛІННЯМ І ГОРОДСьКиМ УПРАВАМ  

УКРАЇНи ІЗ НАКАЗОМ КЕРУ ВАТиСЯ ВКАЗІВКАМи ТОВАРиША 
ГЕНЕРАЛьНОГО СЕКРЕТАРЯ ЄВРЕЙСьКиХ СПРАВ У ПиТАННЯХ 

ЄВРЕЙСьКОГО РЕЛІГІЙНОГО ЖиТТЯ
10 жовтня 1917 р.

Генеральний секретаріат України.  
Секретарство Внутрішніх справ.  
Віділ загальних справ. 
Губерніальним і повітовим комісарам,  
Губеріальним правлінням і городським управам України.

З огляду на отворення згідно з Інструкцією Тимчасового Уряду від 
4 серпня сего року в складі Генерального Секретаріату осібного уряду 
То вариша Генерального Секретаря єврейських справ, Секретарство 
Внут рішніх Справ доручає Вам на дальше у всіх справах, які відносяться 
до єврейських товариств (стаття 797 тому ІХ Свода Законов вид[ання] 
1899 року)1 з осібна по справах Коробочного Збору, передбачених 
816 статтею того ж тому2 і Додатку до неї і Приміткою 2-ою до 95 статті 
Го родового Положенія 11-го червня 1892 року3, як також по спра вах 
про раввінів4 (стаття 1322 т. ХІ Свода Законов вид[ання] 1886 р. і Інст-
рук ція про вибрання раввінів, опублікована в Собрании Узаконений 
и Распоряжений Правительства за 1902 р., № 9, ст. 95) руководитися вка-
зів ками Товариша Генерального Секретаря єврейських справ, до котрого 
на лежить у відповідних випадках звертатися.

Товариш Генерального Секретаря Внутрішніх справ [Л. Абрамович]
Зав. Директора Відділу Загальних справ
Діловод             (підпис)
ЦДАВО України, ф. 1854, оп. 1, спр. 2, арк. 1. Копія.
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№ 2
КІЛьКІСТь ЄВРЕЙСьКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНи  

ТА КІЛьКІСТь ДІТЕЙ ШКІЛьНОГО ВІКУ 
на 1 січня 1917 р.

Міністерство Єврейських Справ УНР
Департамент загальних справ. 
Інформаційний відділ.

ЧОРНОВІ СТАТиСТиЧНІ ДАНІ ПОПЕЧиТЕЛІВ УЧБОВиХ ОКРУГІВ 
ПРО ЧиСЕЛьНІСТь ЄВРЕЙСьКОГО НАСЕЛЕННЯ ПО ГУБЕРНІЯХ 

УКРАЇНи І ДІТЕЙ ШКІЛьНОГО ВІКУ НА 1 СІЧНЯ 1917 РОКУ.

Таблиця
Кількість єврейського населення України  

та кількість дітей шкільного віку 
по губерніях (в тисячах) (російська)

∗ Єврейське населення Харківської та з повіти Таврійської губернії подвоїлося 
в порівнянні з переписом 1897 р.

∗∗ Дані по Холмській губернії стосуються 1 січня 1909 р.
ЦДАВО України, ф. 1748, оп. 1, спр. 7, арк. 2. Оригінал.

Переклад документа № 2 з російської здійснено автором.

За Всеросійським перепи сом 
1897 р. За розрахунком на 1 січня 1917 р.

За  галь  не Єв рей ське % єв р[е їв]
Єв р[ей-

ске] на се-
л[ен ня]

Ді ти 7–11 
ро ків, 
хлоп-
ч[ики]

Діти 7–11 
ро ків, дів-

[чат ка]Губернії

Київ ська 3.559, 2 433,7 12,2 578,3 27.760 30.070

Подоль ська 3.018,3 370,6 12,3 494,1 23.720 25.690

Волин ська 2.989,5 395,8 13,2 527,7 25.330 27.440

Черні гівська 2.297,9 114,5 5,0 152,7 7.330 7.940

Полтавська 2.778,1 110,9 4,0 147,9 7.100 7.690

Єкате ри но-
слав ська 2.113,7 101,1 4,8 134,8 6.470 7.010

Херсон ська 2.733,6 339,9 12,4 453,2 21.790 23,570

Харківська 2.492,3 13,9 0,55 27,8∗ 1.340 1.440

Таврій ська. 
(3) по ві ти 901,1 32,0 3,5 64,0∗ 3.070 3.330

Холм ська 877,0 115,0 13,1 135,2∗∗ 6.500 7.020

Всього 23.760.7 2.027,4 8,5 2,715,7 130.370 141.200
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№ 3
ЗАЯВА НАРОДНОГО МІНІСТРА ЄВРЕЙСьКиХ СПРАВ 

МОЙСЕЯ ЗІЛьБЕРФАРБА ПРО ЗВІЛьНЕННЯ
16 січня 1918 р., м. Київ

Народний Міністр Єврейських Справ
Г[осподину] Председателю 
Украинской Центральной Рады

Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
Без ведома и согласия Центральной Рады и Совета Министров в Ки-

е ве введено, по-видимому, осадное положение. В моем присутствии про-
изведены в здании парламента свободной Украинской Республики арес-
ты некоторых членов Центральной Рады, причем мне не известны ни 
мо тивы этих арестов, ни их основания.

Считая для себя невозможным нести ответственность за создавшееся 
по ложение, прошу Вас принять заявление мое об отставке, каковое не от-
кажите донести до сведения Центральной Рады. Примите уверения в мо-
ём уважении и преданности Вам.

Народный Министр по Еврейским Делам
Подписан:

 М. Зильберфарб
ЦДАВО України, ф. 1854, оп. 1, спр. 2, арк. 5. Засвідчена копія.

№ 4

ДОКЛАД НАРОДНОГО МІНІСТЕРСТВА ЄВРЕЙСьКиХ СПРАВ  
ДО РАДи НАРОДНиХ МІНІСТРІВ ПРО АСиГНУВАННЯ  

500 000 КАРБОВАНЦІВ НА ВиДАННЯ ШКІЛьНиХ ПІДРУЧНиКІВ 
ДЛЯ ЄВРЕЙСьКиХ ШКІЛ. З НиХ 130 000 НА ВЛАСНУ ЄВРЕЙСьКУ 
ДРУКАРНЮ ДЛЯ ПОТРЕБ МІНІСТЕРСТВА ЄВРЕЙСьКиХ СПРАВ

10 квітня 1918 р.

Центральна Рада ухвалила Закон про асигнування п’ятисот тисяч 
кар бованців Народному Міністерству Єврейських Справ на видання 
шкіль них підручників на 1918 рік. [10 квітня 1918 р.]

І. Асигнувати п’ятсот тисяч карбованців у розпорядження Народного 
Міністерства Єврейських Справ на утворення оборотного фонду для ви-
да ння шкільних підручників. Ці гроші в мірі асигнування повинні бути 
за раховані в спеціальні засоби Міністерства Єврейських Справ.

Пояснююча записка [Народного Міністерства Єврейських Справ]
Народне Міністерство Єврейських Справ, піклуючись про освіту 

на роду і про перебудування вже існуючих початкових і середніх кіл на 
но вих підвалинах, зустрічає в своїй роботі велику перешкоду в тому, 
що бракують відповідні підручники і шкільне знаряддя (мапи, картини 
і інші).
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На Україні є приблизно 225 000 єврейських дітей віку від 7 до 11 літ. 
Коло 75 000 з них навчаються в початкових школах; більш як 15 000 
одержують освіту в єврейських середніх школах, а коло 5000 в так званих 
казьон[н]их єврейських школах, які Міністерство гадає переформувати 
у вищі початкові школи. Ці школи в своїй більшості були русифіцировані. 
Вони мусять перейти на мову єврейського народу і бути пристосовані до 
його побуту в Українській Державі. Без відповідної підручної книги це 
завдання не може бути переведено. Народне Міністерство Єврейських 
Справ гадає, що для потреб єврейських початкових шкіл на шкільний рік 
1918–19 найменш необхідно 100 000 примірників ріжних підручників 
на що потрібна сума в 200 000 карб. Для середніх і вищих початкових 
шкіл – 40 000 на 120 000 карб. На шкільне знаряддя для шкіл всіх типов 
потрібно не менш 50 000 карб. Разом для початкових і серед. шкіл 
підручників і знаряддя на 370 000 карб. Забезпечити єврейські школи 
цими підручниками треба не гаючи і своєчасно; ці підручники мусят бути 
якомога дешевше і доступніше для широких мас єврейської людности.

Але при цілковитій відсутності відповідних єврейських друкарень 
ця справа не може успішно і своєчасно провадитися, а тому Міністерство 
вважає необхідним закладати власну єврейську друкарню. Улаштування 
цієї друкарні вийде в 130 000 карб[ованців]. – При чому Міністерство 
зауважує, що ця друкарня має взагалі обслуговувати Міністерство в його 
видавничій діяльності.

ЦДАВО України, ф. 1748, оп. 1, спр. 97, арк. 37–38 зв.

1 У статті 797 йшлося про те, що єврейські міські стани повинні мати товариства 
опіки старих, калік і хворих, а також піклуватися про засновування закладів для 
роботи і утримання бідних своїх одновірців з метою уникнення бродяжства. Див.: 
Свод законов Российской империи. Т. 9. Свод законов о состояниях. Кн. І. Раздел 5 
: О состоянии инородцев. – СПб., 1899. – С. 94.

2 Згідно законодавчим приписам, коробковий збір «належав громадам» і, 
насамперед, мав йти на сплату державних податків і різноманітних боргів громад, 
а вже потім на утримання єврейських шкіл і доброчинність. Див докладніше: Свод 
законов Российской империи. Т. 9. Свод законов о состояниях. – С. 96, 182–191.

3 Примітка 2 регулювала обов’язки (міської) управи здійснювати нагляд за 
духовними правліннями євреїв, а також контролювати, згідно з законодавчими 
правилами 1899 р. коробковий і свічний збори. Див.: Полное собрание законов 
Российской империи. – Собрание 3-е. – Т. XII. – № 8708. –C. 430–456.

4 Після 1857 р. на посаду раввина могли обиратися лише випускники створених 
урядом раввинських училищ і семінарій. Обрані раввини мали затверджуватися 
губернським керівництвом та Міністерством внутрішніх справ. Через постійне 
невдоволення єврейських громад такими правилами сталося так, що поруч із 
затвердженим «казенним» раввином, зазвичай, існував також неформальний 
«духовний» раввин.
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В українській історії першої половини ХХ ст. важливе місце на ле-
жить міжвоєнній українській політичній еміграції, яка з’явилася піс ля 
поразки національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Її можна роз-
гля дати як альтернативу історичному процесу, що розвивався в умовах 
псевдодержавності в УСРР.

Найширше суспільно-політичне і культурно-освітнє життя в еміг-
ра ції розгорнулося в Європі. Саме тут утворилися її політичні центри 
(Авст рія, Німеччина, Польща, Франція, Чехословаччина), периферійні 
осе редки (Бельгія, Болгарія, Великобританія, Італія, Туреччина, Юго-
сла вія, країни Прибалтики та ін.), політичні течії (національно-де мок-
ра тична, народницько-соціалістична, націонал-комуністична, кон сер ва-
тив но-гетьманська та радикально-націоналістична), діяли осередки як 
ство рених ще в Україні політичних партій та організацій (УКП, УПСР, 
УРДП, УСДРП та ін.), так і нові, засновані в еміграції (ГУНМ, ЛУН, ОУН, 
УВО, УПНР, УСХД тощо). Діяльність розпочали емігрантські громад-
ські організації, культурні установи, вищі та середні навчальні заклади, 
нау кові інституції, преса; започатковано систему самооподаткування 
(сплата національного податку).

В одних країнах сформувалися центральні органи еміграції, на-
при клад, Український громадський комітет у Празі, Український цент-
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ральний комітет у Польщі, Генеральна рада у Франції тощо, в ін ших 
об’єднавчі процеси не були реалізовані. Українська еміграція у Ру му нії 
хоча і займала проміжне місце між політичними центрами та пе ри фе рій-
ними осередками еміграції в Європі, проте вона однією з перших ви сту-
пила за об’єднання всієї української еміграції в Європі, скликання Все-
ук раїнського емігрантського з’їзду та спромоглася створити об’єднаний 
центр – Громадсько-допомоговий комітет (ГДК).

Історію міжвоєнної української політичної еміграції у Румунії част-
ково вже відображено у науковій літературі. Загальні риси й особливості 
пе ре бування її у цій країні порівняно з іншими визначені у працях з іс то-
рії української еміграції в Європі1. Докладно розкрито питання пе ре бу-
вання у Румунії військовополонених й інтернованих вояків Армії УНР2, 
висвітлено діяльність Надзвичайної дипломатичної місії (НДМ) УНР3, 
Філії Українського товариства прихильників Ліги Націй4, Гро мад сько-
допомогового комітету5 та його керівників К. Мацієвича6 та Ю. Ру со ва7. 
Проте поза увагою дослідників залишилися питання учас ті ук ра їн ської 
еміграції в цій країні у загальноемігрантському об’єд навчому ру сі, зокрема, 
у створенні Головної еміграційної ради та роботі її кон фе ренцій.

Українську еміграцію у Румунії започатковано у другій половині 
1919 р., коли українські вояки поверталися додому з італійського полону. 
На румунській території частину з них місцева влада інтернувала. Де-
кіль ка місяців вони перебували у таборі в Бурдужені. У листопаді-груд-
ні 1920 р. інтерновано козаків і старшин кулеметної бригади Армії 
УНР та цивільних осіб, безпосередньо пов’язаних з армією. Згодом до 
них долучилися старшини Української Галицької Армії, вояки армії 
Н. Махна, українці з армій Денікіна і Врангеля, члени повстанських за-
го нів у підпіллі більшовиків, цивільні особи – біженці з України. Всіх 
їх розмістили у таборах у Брашові, Бухаресті (4), Орадя-Маре, Сіб леу, 
Тар гу-Джіу, Фегераші, поблизу Джудетул Неамті та Констанци. Пос-
ту пово табори ліквідовували. Останній закрито у вересні 1923 р.8 Біль-
шість емігрантів залишилася у Румунії, частина з них реемігрувала до 
ін  ших країн, а дехто повернувся на Батьківщину. Під час Голодомору 
1932–1933 рр. в Україні українсько-румунський кордон перейшло де-
кілька тисяч осіб.

На початковому етапі існування української еміграції у Румунії її 
об’єднуючим центром була НДМ УНР на чолі з К. Мацієвичем. Завдяки 
її матеріальній підтримці було створено Філію Українського товариства 
прихильників Ліги Націй (ФУТЛН), Українське співоче товариство «Ду-
ма», Союз українських жінок-емігранток, Українське ощадно-по зич ко  ве 
товариство «Згода». Восени 1923 р. на І конференції української емі гра-
ції у Румунії засновано Громадсько-допомоговий комітет, який став го-
лов ним центром в країні. До його складу входили представники різних 
по літичних течій. Важливе місце у роботі ГДК займало питання про 
скликання всеукраїнського з’їзду та створення центрального орга ну всієї 
еміграції. На щорічних конференціях української еміграції у цій країні 
К. Ма цієвич виголошував доповіді на цю тему.
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Хоча питання створення головного емігрантського центру обгово-
рю валося центрами української еміграції у Польщі, Румунії, Франції 
і Чехословаччини у 1927–1928 рр., проте першою ухвалила таке рішен ня 
на своїй конференції українська громада у Румунії, а згодом передала 
ініціативу скликання його Українському об’єднанню в ЧСР9. Між ін-
шим, голова ГДК К. Мацієвич був одночасно й головою Українсько го 
республікансько-демократичного клубу у Празі – складової частини цьо-
го об’єднання10. Саме це українське об’єднання створило організаційну 
комісію на чолі з К. Мацієвичем, яка налагодила зносини з відповідними 
емігрантськими організаціями у різних країнах, склала програму і рег-
ламент конференції, призначила доповіді і запросила доповідачів. Комісія 
визначила такі завдання конференції: об’єднання української еміграції 
та координація діяльності емігрантських організацій; охорона своїх 
пра вових і матеріальних інтересів; організація різноманітної допомоги 
еміг рантам як власними засобами, так і заходами еміграційного Бюро 
при Лізі Націй; задоволення культурно-освітніх потреб еміграції та роз-
ширення діючих українських культурно-освітніх інституцій; спільні 
акції української еміграції у загальнонаціональних справах і пропаган да 
державно-національної ідеї на міжнародній арені.

Перша конференція української еміграції відбулася 25–26 червня 
1929 р. у Празі. У ній взяли участь 13 делегатів з 7 країн (Болгарія, Поль-
ща, Румунія, Туреччина, Франція, Чехословаччина, Югославія). Пред-
ставники українських громад з Австрії, Бельгії та Люксембургу на кон-
ференцію не прибули. Роботою форуму керувала президія у складі 4 осіб, 
у тому числі й члена ГДК Дмитра Геродота (секретар).

Спочатку виступили делегати від громад окремих країн. Із доповіді 
Д. Геродота про становище української еміграції у Румунії випливало, що 
ГДК зареєстровано близько 3 тис. емігрантів, розподілених по громадах 
у «старій» Румунії та Бессарабії. При ньому діяли ФУТЛН, співоче 
товариство та кредитний кооператив, на місцях – бібліотеки, музичні 
й драматичні гуртки. Третина емігрантів працювала на промислових 
підприємствах, решта – на селі. Їхня заробітна плата коливалася від 50 
до 300 леїв на день, у середньому 100 леїв або 20 чеських корон. Пред-
став никам інтелігенції знайти роботу за спеціальністю було складно че-
рез незнання мови. В останні роки через обмеження місцевою владою 
пра ва вільного пересування країною у пошуках роботи емігранти ви я-
ви ли бажання реемігрувати до інших країн. ГДК забезпечувала еміг-
ран тів посвідками про національність і на основі цього у так званих 
«нан сенівських» паспортах та інших документах вони іменуються «ук-
раїнцями». Серед емігрантів запроваджено систему національного опо-
дат кування11.

Далі доповіді виголосили професори О. Лотоцький, К. Мацієвич, 
В. Са довський, С. Сірополко, О. Шульгин, А. Яковлів. Жваву дискусію 
викликала доповідь голови організаційної комісії «Спільна акція по 
питаннях загальнонаціональних на міжнародному форумі». К. Мацієвич 
пропонував об’єднання всієї еміграції на базі широкого представницт ва 



Історія еміграці ї

188

різних політичних партій і груп, опоненти (М. Ковальський, О. Лотоцький, 
О. Сальський) наполягали на провідній ролі уенерівців в об’єднавчому 
русі та пропаганді на міжнародній арені ідеї УНР. Зрештою, ухвалили 
компромісний варіант резолюції з таким формулюванням: «Конференція 
наказує свойому майбутньому виконавчому органу в своїй діяльності 
реально підтримувати працю державного центру УНР, а також і тих гро-
мадсько-політичних чинників, які стоять на засадах державної не за леж-
ності України, в їх загальнонаціональних виступах»12.

Після заслуховування доповідей конференція ухвалила статут, об ра-
ла президію ГЕР у складі О. Шульгина (голова), М. Шумицького (йо го 
заступник), І. Косенка (секретар), О. Удовиченка, Д. Геродота і В. Саль-
ського (кандидатами у члени), контрольну комісію (К. Мацієвич, В. Са-
дов ський, А. Яковлів) та визначила місце перебування президії Ради 
(Па риж). До наступної конференції до складу пленуму ГЕР увійшли 
пред ставники від українських громад країн перебування еміграції, у то-
му чис лі К. Мацієвич і Д. Геродот від Румунії. Через відмову від посади 
М. Шу мицького заступником голови ГЕР став О. Удовиченко13.

Через технічні й організаційні проблеми наступна конференція не 
скликалася два роки і відбулася лише 24–25 вересня 1932 р. у Празі. 
Впро довж цих трьох років сталися певні зміни на міжнародній арені та 
в емігрантському середовищі. Напередодні Другої конференції ГЕР від-
булися з’їзди і конференції об’єднаних організацій української еміг рації 
у Польщі, Румунії, Чехословаччині і Франції та зібрання українських 
гро мад в інших країнах перебування еміграції, на яких було схвалено до-
по віді про становище української еміграції в різних країнах.

Машинописну копію доповіді делегата від української еміграції в Ру-
мунії на Другу конференцію Головної еміграційної ради нами нещодавно 
виявлено у Центральному державному архіві Болгарії. Вона зберігається 
в особовому фонді (1717К) відомого українського громадсько-політично-
го і культурного-освітнього діяча, скульптора, одного з лідерів української 
еміграції в Болгарії, делегата від об’єднання українських громад у цій 
країні на конференцію, Михайла Паращука14. Авторство доповіді у до-
ку менті не зазначено, проте з матеріалів конференції випливає, що де-
ле гатами від української еміграції у Румунії були члени ГДК професор 
К. Ма цієвич, полковник Гнат Порохівський (одночасно голова Товарист ва 
вояків колишньої Армії УНР у Румунії) і поручик Василь Трепке. Саме 
останній делегат і виголосив доповідь15. Уродженець Полтавщини, сек-
ретар Військової місії УНР у Румунії, а потім військової секції НДМ УНР 
у цій країні, доктор наук, він упродовж 15 років був заступником го ло ви 
ГДК і ФУТЛН. Його перу належить низка наукових праць, при свя че них 
питанню перебування гетьмана Івана Мазепи на території Ру му нії16.

Пропонована нижче доповідь відображає становище української 
по літичної еміграції у період між І та ІІ конференціями Головної еміг-
раційної ради (1929–1932). У ній змальовано різні аспекти діяльнос-
ті ук раїнської еміграції у Румунії та її ГДК як всередині країни, так 
і назовні.
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ЖиТТЯ ТА ДІЯЛьНІСТь  
ОРГАНІЗОВАНОЇ УКРАЇНСьКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В РУМУНІЇ 

(травень 1929 р. – 1 вересня 1932 р.)
20 вересня 1932 р., м. Бухарест

Від середини травня 1929-го року, то пак від Першої Загально- 
Еміграційної Української Конференції1 і до вересня місяця 1932-го року – 
до часу скликання другої Конференції2, в складі Української Еміграції 
в Румунії великих змін не відбулося.

Вона так само нараховує в своїх лавах коло 3000 душ і так само як 
і раніше об’єднується навколо Громадсько-Допомогового Комітету3 – як 
громадського органу, що репрезентує собою всю українську еміграцію 
в Румунії, незалежно від її територіального походження та політичних 
переконань (само собою зрозуміло за винятком комуністів).
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Протягом зіми 1931-го року і весни 1932-го року на територію Ру-
му нії прибуло більше 2000 душ нової еміграції з України. Більшість цієї 
емі грації молдоване. Тим часом правне становище цієї еміграції ще не 
є ус талене, а через те її ще не включено в обрахунок сталої української 
емі грації в Румунії. Справа стабілізації цієї еміграції перебуває в процесі 
полагодження.

Працю організованої української еміграції в Румунії було скеровано 
в двох головних напрямках, а саме: з одного боку на моральне і физичне 
збереження кадрів нашої еміграції, а з другого боку – на пропаганду 
визвольних змагань України за свою державну незалежність та на прид-
бання друзів для цих змагань серед закордонної громадської опінії4 
й в першу чергу серед впливових політичних чинників Румунії.

Загострення економічної кризи та погіршення матеріяльного ста-
новища української еміграції в Румунії виконання обох цих однаково 
важливих завдань надзвичайно ускладнило та утруднило.

Першим виявом економічної кризи була наявність кадрів без ро біт-
них.

Борючися з цим явищем румунська влада видала роспорядження про 
те, що всі робітники чужинці (в тому числі навіть і високо кваліфіковані 
фахівці) були замінені робітниками румунами.

Само собою зрозуміло, що й прийняття нових робітників (не ру му-
нів) обмежувалося до мінімума й могло відбуватися лише на підставі 
спе ціальних дозволів Міністерства праці.

В зв’язку з цим почалося масове звільнення чужинців, а в тому числі 
й емі грантів українців, з ріжних підприємств та установ, положення 
яких було особливо тяжким, бо прийняття їх на працю вимагало від під-
приємців полагодження досить складних формальностів і не менше 3-х – 
4-х тижнів часу. Коли прийняти на увагу, що пропозиція праці перевищує 
знач но попит на неї, то підприємці завше беруть до себе тих робітників, 
які вимагають менше клопотів або й не вимагають зовсім.

Таким чином фактично українська еміграція позбавлялася права на 
працю.

Завдяки сістематичним і досить численним інтервенціям5 Громадсько-
Допомогового Комітету, пощастило добитися від Міністерства праці того, 
щоби при ліквідації підприємств, або при зменшенню на них кількости 
робітників між румунами та українською еміграцією не робилося жадної 
ріжниці, отже, щоби їх не включалося до категорії тих чужинців, які про-
тягом певного часу так або инакше мусять бути звільнені.

Лише в тих випадках, коли на одну й ту-ж вільну посаду потрібно 
нового робітника і на неї є два претенденти, то в першу чергу мусить бу-
ти прийнятий румунський громадянин, а потім уже політичний емі грант 
і лише в третю чергу всякий инший чужинець.

Завдяки заходам Комітету пощастило врятувати нашу еміграцію від 
поголовного звільнення з праці.

Тим часом загальний матеріяльний стан української еміграції в Ру-
му нії значно погіршився і загалом є дуже тяжкий.
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Не кажучи вже про те, що кількість безробітних емігрантів не буває 
меншою 50 душ, більшість нашої еміграції тепер не працює повний тиж-
день, або працює зменшену кількість годин, а через те навіть та частина 
емігрантів, яка ніби то має працю, заробляє дуже мало і по суті бідує.

Цим користуються в першу чергу большевики, які намагаються 
з од ного боку роскласти нашу еміграцію, витворити в ній організаційні 
настрої і коли не розбити її на ворогуючі табори, то принаймні зменшити 
авторітет Комітету, а з другого боку вони пробують в лавах української 
еміграції вербувати для себе шпигунів. Це останнє тако-ж має подвійну 
мету: по- перше – мати докладні відомости про активність української 
еміграції та про характер цієї активности, а по-друге – скомпромітувати 
українську еміграцію перед громадською опінією Румунії і викликати 
проти неї репресії та взаємне роздратовання, яке сприяло-би дальшій 
роскладовій праці та прихованим, а може навіть і одвертим атакам, 
скерованим проти українського громадського репрезентативного органу, 
яким є Громадсько-Допомоговий Комітет.

Активність і вся праця Української Еміграції в Румунії базується на 
національному самооподаткуванню6 нашої еміграції.

Отже баціли роскладу та їхні керівники (агенти ріжних відділів 
ДПУ7) намагаються всіми засобами впливати на еміграцію, щоби вона 
не вносила самооподаткування. Цим шляхом большевики мають на меті 
поставити Комітет в такі умовини, при яких всяка його праця була-би 
неможливою.

Не кажучи вже про те, що не платити легше як платити, а через 
те та кого ґатунку праця завше може розраховувати на певний успіх, 
матеріяльний стан української еміграції в Румунії такий тяжкий, що 
навіть ті, які відзначаються особливо великою жертвенністю, сві до міс-
тю і відданістю національній справі, не в стані точно вносити свій на-
ціональний податок. Тим більше, що ця національна повинність є до-
дат ковим тягарем, бо наша еміграція в Румунії не тільки платить всі ті 
податки, які мусить платити кожний громадянин Румунії, але ще й спе-
ціальні такси за документи (за чертіфікати Д-ра Нансена8 та за так звані 
«Бі лети де лібере петречере»9).

Цілком природньо, що грошові поступлення до скарбниці Комітету 
дійшли до такого мінімума, дальше якого вже йти не можна, а в березні 
мі сяці 1932-го року до скарбниці Комітету не вплинуло навіть однієї леї.

А тим часом чим тяжча є ситуація нашої еміграції, тим більше 
має Ко мітет не лише праці, але й видатків зв’язаних як з опікуванням 
еміграцією, так і з працею по пропаганді українських визвольних змагань, 
яка є одним з тяжких обов’язків тої свідомої частини українців, яка має 
високу честь називатися політичної еміграцією.

Таким чином, праця української еміграції в Румунії проходить в умо-
винах надзвичайно тяжкої економичної кризи і постійних плянових і сіс-
те матичних атак з боку большевиків.

Це вимагає не тільки надзвичайної чуйности, не тільки великого на-
пруження моральних і физичних сил, але й не аби якої витримки та такту, 
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що би не тільки переборювати всі труднощі і не тільки не здавати вже 
закріплених позицій, але й здобувати нові.

Наш Комітет добився не лише привилійованого становища, порів-
ню ючи з иншими чужинцями, для української еміграції в Румунії що 
до її права на працю, але й усунув одну з дуже болючих перешкод для 
підшукання праці – Комітет добився вільного пересування нашої емі-
грації з одного місця на друге.

Раніше всякий переїзд українського емігранта з одного місця на друге 
вимагав спеціального дозволу Міністерства Внутрішніх Справ, що було 
зв’язано не лише зі значними видатками, але й вимагало значного часу та 
складних формальностів, які тягнулися від 2-х тижнів до 5-ти місяців.

Тепер для переїзду потрібно мати візу місцевої влади без жадних 
попередніх дозволів центру, для чого в більшости випадків, особливо на 
провінції, витрачається 20–25 хвилин часу.

Аби не тільки боротися з роскладковими впливами, але й під три му-
ва ти живий контакт, а тако-ж і задовольняти духовні потреби емі гра ції 
з іні ціятиви Громадсько-Допомогового Комітету в Букарешті організовані 
сістематичні виклади на ріжні теми, починаючи від літературних 
і наукових і кінчаючи політичними та інформаційними. Більше всього 
виклади звичайно присвячуються або історичним подіям нашого ми-
ну лого, або відзначенням найвизначніших моментів з визвольної бо-
ротьби за УКРАЇНСьКУ ДЕРЖАВНІСТь після 1917-го року (як дата 
22-го січня10, бій під Крутами, крівава трагедія під Базаром, убивство 
Про відника Українського Визвольного Руху СиМОНА ПЕТЛЮРи та 
ин.). Час від часу робляться інформаційні виклади про сучасний стан на 
Україні та про життя там ріжних верств української суспільности.

Крім того, в березні місяці кожного року улаштовується урочисте 
Шев ченківське свято, на яке запрошуються не лише представники ук-
раїнської кольонії, але й визначнійші діячі Румунії, журналісти, пар-
ляментарії та організовані кольонії чужинців.

Свята ці завше притягують до себе численну публіку, служать 
взаємному зближенню, бо ті колонії чужинців, які бувають на українських 
святах, на свої національні свята запрошують тако-ж українців, а най го-
ловніше – вони завше маніфестують живий український дух і тверду пев-
ність що до досягнення нашого національного ідеалу – УКРАЇНСьКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТи.

Виклади і ріжні свята улаштовуються завше спільними силами всіх 
українських організацій в Букарешті (Громадсько-Допомоговий Комітет, 
Товариство прихильників Ліги Націй, Українська Громада в Букарешті, 
Студентське Товариство «Буковина», Еміграційний Союз Жінок Емі гран-
ток, Ощадно-Позичкове Товариство «ЗГОДА», «Українтаг»11). Цим шля-
хом не тільки уникається паралелізм, але й маніфестується та єдність, які 
ха рактеризують українську еміграцію в Румунії.

що до організованих українських громад, як Гавана, Бакеу12, Журжа13, 
Пятра Нямц14 та инші, а тако-ж і що до окремих членів української 
еміграційної родини в Румунії, то контакт з ними підтримується не лише 
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сістематичним листуванням, але й періодичними відвідинами цих громад 
поодинокими членами Комітету.

До того-ж майже всі громади передплачують ріжні періодичні ук ра-
їн ські видання, а тако-ж зорганізували свої власні книгозбірні.

Все це приводить до того, що роскладова праця паралізується, а ук-
ра їнська політична еміграція в масі зберігає здоровий моральний дух, не 
зважаючи на тяжкий матеріальний стан. Деморалізуються окремі оди-
ниці і то в більшости з так званих «попутчиків», то пак з елементу, який 
не приймав активної участи в українській визвольній боротьбі, а до ук-
раїнського табору попав згодом, уже на еміграції.

Зважаючи на це Комітет рекомендував всім організованим громадам 
у Румунії ставитися з надзвичайною обережністю до прийняття нових 
членів у свої громади, пам’ятаючи завше, що ліпше мати меншу гро ма ду, 
але спаяну й одностайну, ніж велику з невиразним моральним об лич чям.

Заховуючи єдність в своїй українській родині, яка опинилася на терені 
Румунії, українська організована еміграція підтримувала цю єдність і на 
зовні, в найбільш широкому обсязі нашого еміграційного життя, під-
тримуючи постійний контакт з ріжними еміграційними організаціями 
Европи, Аргентини, а в останній час і Далекого Сходу.

А в першу чергу вона підтримувала цей контакт і давала всю можливу 
моральну й матеріяльну підтримку Українській Головній Еміграційній 
Раді – як нашому громадському центрові, як правному репрезентантові 
і за ступникові інтересів цілої організованої Української Еміграції.

Ми кажемо цілої Української Еміграції через те, що по-за об’єднанням, 
на чолі якого стоїть Головна Еміграційна Рада, перебуває така незначна 
частина нашої еміграції, яка не може братися в будь який поважний 
обрахунок, тим більше, що по-за гучними, часом навіть привабливими 
дек ляраціями та гаслами, ніякої позитивної праці, ми не помічаємо. Тим 
часом доба мітингових феєрверків минула. Політична еміграція йде не за 
словами, навіть найбільш привабливими, а за ділами. Хай ці діла будуть 
найменші, але аби вони [...] наближували нас до дорогої нам мети – ДО 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСьКОЇ ДЕРЖАВНОСТи.

Конкретну працю у всіх країнах провадять як раз ті організації, 
які об’єднуються навколо Української Головної Еміграційної Ради. Ці 
організації, які складаються з відомих загалові випробуваних українських 
патріотів, що активно, в більшости зі зброєю в руках змагалися за кращу 
долю України на її рідній землі, а тепер, так само віддано і сумлінно несуть 
тяжкий хрест громадської та політичної праці на чужині, працюють без 
перерви по 10–12 років.

За цей час народжувалося чимало ріжних «об’єднань» та організацій, 
починаючи від «Трудового Фронту» і кінчаючи спробами творення 
нових урядів. Від цих новотворів нічого нині крім неприємних спогадів 
не лишилося.

Організована Українська Еміграція в Румунії певна в тому, що творча 
частина нашої еміграції після другого Загально-Еміграційного З’їзду ще 
стисліше об’єднається навколо новообраної Головної Еміграційної Ради 



Історія еміграці ї

195

і ще з більшим завзяттям працюватиме на користь загальній НА ЦІО-
НАЛь НІЙ СПРАВІ і на СЛАВУ УКРАЇНІ.

В зв’язку з довшим перебуванням на чужині перед організованою 
еміграцією в Румунії встало питання про організацію українського 
виховання для молодшого покоління, що вже осягнуло шкільного віку. 
З цією метою Громадсько-Допомоговим Комітетом вживаються заходи 
о ор ганізації українських дитячих садків та української школи. На пе ре-
шко ді стоять в першу чергу перепони матеріяльного порядку.

Таким чином – для осягнення свого першого завдання, то-пак для 
ФиЗиЧНОГО і МОРАЛьНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ Української Еміграції 
в Румунії – її репрезентативний орган – Громадсько-Допомоговий Ко мі-
тет переводить таку працю:

1) Турбується про полегшення умов для підшукання праці і мож ли-
вос тей її мати.

2) Дбає про вільне пересування еміграції на терені Румунії з одного 
місця на друге.

3) Організовує сістематичні виклади та національні свята.
4) Підтримує сістематичний листовний і персональний контакт з шир-

шими колами еміграції – шляхом листувань і персональних відвідувань 
в пер шу чергу більших організованих громад.

5) Вживає заходів організації національного виховання підростаючо-
го покоління і нарешті

6) Зберігає єдність в українській національній родині, як на терені 
Румунії, так і в обсязі ЗАГАЛьНО-Еміграційному, входячи в склад Ук-
раїнської Головної Еміграційної Ради.

Для осягнення свого другого завдання – ознайомлення румунської 
та закордонної громадської опінії з українським визвольним рухом та 
з тим, що діється на землях України, Українська організована еміграція 
в Румунії переводить таку працю:

1) В першу чергу вона через пресове бюро «УКРАЇНТАГУ» подає 
сістематичні інформації до всієї преси в Румунії. В цих інформаціях 
подаються докладні відомости як про життя на українських землях, так 
і про найбільш визначні події з українського культурного і політичного 
життя на еміграції (Українські Наукові з’їзди15, виступи на Конференції 
по обе[з]озброєнню16, на Конгресі прихильників Ліги Націй17, в Офісі 
Нансена та ин.). Треба сказати, що ці інформації не менше одного разу 
на тиждень друкуються у всій пресі, яка виходить в Румунії і на всіх тих 
мовах, на яких друкуються газети.

Дуже часто, у відгук на ці інформації, румунська преса друкує статті, 
при свячені Україні та українському питанню, при чому у більшости 
ви падків трактовка українського питання переводиться в прихильних 
тонах.

Цим шляхом не тільки переводиться сістематичне інформування 
ширших кол громадської опінії Румунії про українські визвольні зма-
гання, але й набуваються нові кадри щирих друзів наших змагань.

2) Подаються докладні меморандуми про українську справу.
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Протягом останніх двох років Українським Громадським Комітетом 
було подано 7 меморандумів, з яких 2 були розіслані не тільки офіційним 
чинникам Румунії, але й видатнішим політичним діячам та друзям 
українських визвольних змагань.

3) Організуються українські національні свята і використовується їх 
для пропаганди українських визвольних змагань.

4) Поширюються персональні знайомства та зв’язки в першу чергу 
серед журналістів та політичних діячів як румунів так і закордонців.

5) Підтримуються дружні стосунки з иншими закордонними ко льо-
ніями, як наприклад чехо-словацька, болгарська, німецька, татарська та 
инші.

І нарешті вживаються заходи до організації українсько-румунського 
товариства взаємного зближення і вивчення.

Для переведення всієї цієї праці потрібно не тільки затрати значної 
частини часу, але й досить великих грошових видатків, особливо на такі 
справи, як організація свят, викладів, ріжних правничих інтервенцій, 
відвідування громад, листування та ин.

Отже для повноти умов, у яких доводиться працювати Українському 
Комітетові в Румунії, наведемо кілька чисел прибутків та видатків нашого 
Комітету за три останні роки, то пак з 1-го травня 1929-го року до 1-го 
травня 1932-го року:

ПРиБУТКи КОМІТЕТУ (на 1 травня кожного року, леїв):

1929–1930 1930–1931 1931–1932 1929–1932
на працю Комітету:
– національного 
податку

26895 15740 9260 51895

– ріжних пост[уплень] 18886 14879 2378 36143
Разом 45781 30619 11638 88038
Переходових сум:
На оплату марок на ру-
м[унські] док[ументи]

5197 1495 918 7610

– у фонд Головн[ої] 
Емі гр[а ційної] Ради

2561 1980 670 5211

Крім того за цей час по спеціальних купонах Гол[овної] 
Еміграційної ради зібрано

6150

Всього 11361

Отже в середньому місячно Громадсько-Допомоговий Комітет Ук-
раїнської Еміграції в Румунії на всю різноманітну працю мав до рос по-
ря димости лише коло 2500 леїв. Само собою зрозуміло, що жадний з 
чле нів Комітету за свою працю в Комітеті не дістав жадного утримання. 
Тим часом навіть тоді, коли для секретаря передбачалося утримання, за 
бра ком засобів, він його фактично не діставав.
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ВиДАТКи КОМІТЕТУ (на 1 травня кожного року, леїв):

1929–1930 1930–1931 1931–1932 1929–1932
– на подорож на І-шу 
Загально-Еміграційну 
Конференцію

10114 10114

– на всі інші справи, 
по в’язані з працею Ко-
мі тету

40027 25627 13471 79125

Разом витрачено 50141 25627 13471 89239
з переходових сум:
– на оплату марок на 
ру мун ські документи

4565 2130 949 7644

– передано Гол[овній] 
Емі  гр[аційній] Ра ді

2894 1998 220 5112

Крім того по купонах Гол. Емігр. Ради зібрано і відправлено 6150
Всього 11262

З цих двох таблиць видно, що Комітет мав переросход коло 1500 леїв 
круг ло. Фактично переросход значно більший, бо Комітет більше як за 
три роки має заборгованість за помешкання.

При всьому цьому Українська Еміграція в Румунії все-ж таки спро-
моглася вислати тако-ж і Головній Еміграційній Раді більше 11 000 леїв. 
Само собою зрозуміло, що наколи-би Головна Еміграційна Рада мусіла 
провадити свою надзвичайно відповідальну і важливу працю лише на ті 
за соби, які було вислано їй тими об’єднаннями, що входять до її складу, 
то фактично вона не мала-би змоги провадити жадної праці.

Тим більше признання наложиться Головній Раді, яка при цілковито-
му бракові грошей зуміла не тільки послати своїх делегатів до Офісу Нан-
сена для захисту інтересів Української Еміграції, але й провадити ши року 
видавничо-пропагандістичну працю18 та гідно справлятися з уси ми тими 
завданнями, які лежали на ній, як на об’єднуючому і ре пре зен тативному 
громадському органі.

Дякуючи Головну Еміграційну Раду за переведену нею до цього ча су 
різжноманітну позитивну працю, Українська Еміграційна Рада в Ру му-
нії вважає потрібним, щоби вона продовжувалася й далі на тих-же під-
валинах широкого доступу для всих тих, хто стоїть на принципі УК РА-
ЇН СьКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВНОСТи.

Завдяки тому, що Румунія безпосередньо межує з Україною, на її те-
ри торії шукали порятунку ті, які не мали сили дальше витримувати боль-
шевицьких знущань.

Не зважаючи на саму сувору охорону обох берегів Дністра, в зимі 
1931-го ро ку і по весні 1932-го року біженецька хвиля з України прибрала 
ма сового характеру. Протягом одного року перейшло до Румунії понад 
2000 нових біженців. Не менше загинуло під час переходу кордону.
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Але на цьому трагедія збігців не кінчалася. На прохарчування цих 
бі женців, коли рахувати лише по 10 леїв денно на душу, потрібно засобів 
що найменше 20 000 леїв денно, не кажучи вже про хорих або ранених, які 
і потрібують і лікування і лікарської допомоги й інтернату в шпиталях.

При тій економичній кризі, яка панує в Румунії, коли держава не 
в ста ні акуратно виплачувати пенсій навіть своїм інвалідам з великої вій-
ни, держава не мала й не має спромоги взяти лише на себе ще новий 
тя гарь, тим більше, що пристроїти нових збігців на працю, коли в країні 
й без того панує безробіття, майже неможливо.

Румунським Урядом було заряджено з одного боку зміцнення охорони 
Дністра, а з другого боку – висилку нових біженців назад, передаючи їх 
до рук большевицької адміністрації (отже агентів ДПУ).

Молдавський Комітет в Кишіневі повів широку кампанію за вря ту-
ван ня біженців та за допомогу їм з боку румунської суспільности. 

На заклик Комітету відгукнулися перш за все державний румунський 
національний банк, який асигнував для допомоги біженцям 500 000 ру-
мун ських леїв, почалися збірки грошей і поношеного вбрання редакціями 
ріж них часописів.

Завдяки цьому висилку біженців молдаван було припинено. Ук ра їн-
ці-ж лишалися беззахистними. На заклик нашого Комітету – в справі до по-
моги збігцям українцям відгукнулися щитані особи та організації, а саме:

1) Пані ЯРОШЕВСьКА МАРІЯ з Дорогобича 185 л.
2) Від Української Студентської Громади Української 
Гос по дар ської Академії в Чехо-Словацькій Рес публіці

227 л.

3) Від Українського Об’єднання в Чехо-Словаччині 645 л. або 142 корони 
чеш ських.

Разом 1057 леїв.

Крім того Українською Громадою Брюсселя та його околиць та Укра-
їн ською Національною Радою в Бельгії прислано 4-рі пакунки вживаних 
рі чей вагою в 90 кільограмів. На жаль транспорт цих річей зі за-кордону 
і видатки, зв’язані з отриманням їх перевищують вартість самих річей, 
наколи-би їх купувати на місці в Румунії. Через те зі за-кордону допомога 
біженцям має даватися лише в грошах.

Отже, з такими засобами не лише не можливо організувати будь-яку 
допомогу біженцям українцям, але не має змоги навіть поїхати в при-
фронтову смугу – на місця їхнього скупчення, щоби там на місці зробити 
хоть що-небудь для полекшення їхньої ситуації та для врятування їх від 
ви силки. Тим часом наш Комітет переборов і цю перешкоду. Президія Ко-
мі тету склалася й командірувала одного з членів Комітету до Кишіневу, до 
Тігіни19 та Четатеа-Альба20 – для того, щоби з’ясувати докладнішу кіль-
кість біженців українців, довідатися про їхню ситуацію та про порядок 
фільт рації місцевою владою, а тако-ж, щоби запобігти повороту назад 
тих біженців українців, які вже знаходяться на терені Румунії та правна 
сі туація яких не є ще стабілізованою.
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Точної кількости біженців поки не має навіть сама румунська влада. 
На вимогу нашого Комітету переведено регістрацію всіх біженців, яка 
має бути закінченою на 1-ше жовтня. Тоді й наш Комітет буде мати док-
ладні данні.

Як тільки біженецька хвиля почала приймати масовий характер, 
наш Комітет, інтервенюючи перед владою Румунії про те, щоби нікого 
з біженців не викидали назад на Україну та звернувшися зі закликом 
про пожертви на користь нових жертв більшовицького варварства до 
україн ської суспільности, просив тако-ж про допомогу з боку Офісу 
Нан сена.

Весною біжучого року Офіс Нансена асігнував допомогу новим бі-
женцям в розмірі 8000 швайцарських франків, або коло 250 тисяч ру-
мунських леїв, але на надзвичайно тяжких умовинах, а саме:

Ці гроші даються позичково і мають бути повернені Офісу Нансена 
протягом найближчих 5-ти років. Погашення позички починається з 3-го 
року з дня позички, то пак з 1935-го року.

Таким чином правдивої допомоги, маючи ці гроші, Український 
Комітет в Румунії дати біженцям не може, бо кожний біженець перш за 
все потрібує даху над головою – отже помешкання і їжі і вже другим 
етапом допомоги було-би улаштування їх на працю.

Надзвичайно характерний факт. Коли Молдавський Комітет, що 
опі кується біженцями, довідався про асігнування Офісом Нансена 
8000 швай царських франків, то він почав вживати заходів, аби ці гроші 
бу ло передано до його роспорядимости. Тим часом, коли довідався про 
ті умовини, на яких видано цю допомогу – відмовився від неї, бо гаран-
тувати можливість повороту цих грошей з боку тих біженців, якім би 
таку допомогу уділялося, цей Комітет не може. А треба сказати, що цей 
Комітет знаходиться в умовинах значно ліпших ніж Українській Комітет 
і з погляду матеріальних засобів – і з погляду адміністраційного і навіть 
з по гляду зв’язків серед громадсько-політичної суспільности в Румунії.

Тим часом Український Комітет, стоючи перед надзвичайно тяжким 
і безпорадним становищем нашої нової еміграції, візьме асігновану 
допомогу, маючи на увазі на ці гроші заарендувати від 50 до 100 гекта-
рів землі, поділити її на певні парцелі21 і посадити на них 30–40 родин 
з тим, що вони самі збудують собі мешкання. Комітет лише дасть засо би 
на ку півлю матеріялу потрібного для будівлі одного великого будинку, 
в якому кожна родина матиме для себе відповідне помешкання з 1-ї – 2-х 
кімнат.

Зараз в цій справі вже ведуться Комітетом пересправи й провадиться 
підготовча праця.

Тим часом це не розрішує біженецької трагедії в цілому.
А саме головне це те, що ми передбачаємо, що ця зима буде відзначена 

ще більшою повінню нових біженців. Бо коли до цього часу люде тільки 
тікали з рідної землі, рятуючи себе перед большевицьким терором, то 
тепер вони будуть рятуватися ще й від голодної смерти, бо вже й зараз 
на Україні люде не тільки не бачать хліба, але з тяжкою бідою достають 
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су рогати хліба. При чому в цих сурогатах зовсім не має житнього або 
пшенишного борошна.

Коли минулої зіми на терен Румунії дісталося понад 2000 біженців, 
то цього року (які-б засоби охорони не вживалися) їх буде що найменше 
4000–5000 душ.

Наколи не буде роздобуто засобів на можливість утримання цих не-
щас них людей, то ми боїмося, що їх всих викинуть назад – на поталу 
біль шовицьким катам.

Коли рахувати, що на утримання біженця, на винайм помешкання та 
на опал його вистарчить 10 леїв денно, то місяшно на 4 000 біженців буде 
потрібно 1 200 000 леїв.

А протягом зіми потрібно буде мати що найменше 7–8 міліонів леїв.
Ми через нашу Головну Еміграційну Раду будемо просити Офіс 

Нан сена , аби ним було асигновано коли не всю потрібну суму, то бодай 
знач ну частину її з тим, щоби її можна було-би зреалізувати в той мент, 
ко ли з’являтимуться нові біженці. 

Біженецтво це таке лихо, на яке мусіли-би відгукнутися всі народи, 
в ко му не завмерло ще почуття людяности, а в першу чергу, звичайно, 
му сять відгукнутися самі українці.

Громадсько-Допомоговий Комітет Української Еміграції в Румунії, 
користаючися з нагоди Загально-Еміграційного З’їзду , звертається ще 
раз з гарячим закликом до всіх наших організацій за кордоном, а тако-ж 
і до Головної Еміграційної Ради роспочати активну кампанію грошових 
збірок на користь біженців з України у всіх країнах, де перебуває наша 
еміграція. Варто було-би всюди закласти спеціяльні Комітети допомоги, 
в які входили-би не лише українці, але й активні та впливові особи від-
повідних країн. Отже збірка мала-б переводитися не лише серед ук раїн-
ців, але й серед чужинців.

Переводячи протягом 10-ти років безперервну працю по опікуван ню 
українськими емігрантами в Румунії і не маючи для цієї мети ви стар чаю-
чого мінімуму, наш Комітет два роки з ряду звертався до Офісу Нансена, 
просячи його прийти з матеріяльною допомогою нашому Комітетові, всі 
засоби якого витрачаються лише на справи, зв’язані з опікуванням бі-
женцями, бо ніхто з членів Комітету жадної платні за свою працю в ньо-
му не дістає.

В допомозі на потреби нашого Комітету нам було відмовлено, хоч 
в той-же час російські організації отримали безповоротних допомог по-
над 90 000 швайцарських франків.

Зважаючи на таке нерівне трактування української і російської емі-
гра ції наш Комітет зложив перед Офісом Нансена рішучий протест 
і гадає, що так само запротестують проти цього й всі инші українські 
еміграційні організації, а нинішній Конгрес уповноважить Головну Емі-
гра ційну Раду запротестувати в імени тої еміграції, яка об’єднується нав-
коло цієї високої й поважної Української Установи.

Не менше обурення викликало серед організованої Української Емі-
грації в Румунії призначення до Румунії представником Офісу Нансена 
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був шого посла царської Росії п. Поклевського-Козела22. Проти цього 
призначення Українська Еміграція в Румунії вислала два протести до 
Офісу Нансена і два протести до Румунського Уряду.

Ось в стислих рисах характер і умовини праці Української Еміграції 
в Ру мунії, яка, не зважаючи на самі тяжкі та несприятливі обставини, 
ні коли не губила ні певности в собі, ні віри в перемогу нашої державної 
спра ви і яка завше виявляє активність, ініціятиву і в самий рішучий спо-
сіб боронить свою національну гідність.

Ми добилися того, що у всіх документах, які видаються нашій 
емі грації в Румунії, а в тому числі й в Чертіфікатах Д-ра Нансена ви-
раз но зазначається наша нашу національну приналежність термі ном: 
«УК РАЇНСьКА», далі починаючи з 1931-го року в органах контролю 
чу жинців заведено окремі регістри для українців і нарешті зараз в про-
це сі полагодження перебуває наш останній меморандум, в якому наш 
Ко мітет домагається аби всі біженці з України переходили через регістри 
Українського Громадсько-Допомогового Комітету, щоби всі емігранти 
мали СВІДОЦТВА НАЦІОНАЛьНОЇ ПРиНАЛЕЖНОСТи, видані на-
шим Комітетом.

Які-б обставини не складалися в майбутньому, Українська Еміграція 
в Румунії, збереже свої організовані форми життя і буде завше готовою 
до будь-яких подій на Україні.

Загальна зокрема ситуація на Україні зараз така, що цих подій можна 
сподіватися кожної хвилини.

Будьмо-ж до них всі ми готові і міцно гуртуймося навколо Головної 
Еміграційної Ради на нашого національного Уряду, яким є Уряд 
Української Народньої Республіки.

Центральний державний архів Болгарії, ф. 1717 К, од. зб. 459, 
арк. 1–8.

1 Насправді І конференція української еміграції відбулася 25–26 черв ня 1929 р. 
у Празі.

2 ІІ конференція Головної еміграційної ради пройшла 24–25 вересня 1932 р. 
у Празі.

3 Громадсько-допомоговий комітет – об’єднаний центр української еміграції 
у Румунії, що був створений на її І конференції у вересні 1923 р. Визначав стратегіч-
ні і тактичні завдання еміграції у цій країні. До його складу входили представни ки 
різних політичних течій, партій і груп. Координував діяльність інших громадських 
організацій та місцевих осередків еміграції. Очолювали комітет К. Мацієвич 
(з 1923 р.) та Ю. Русов (з 1940 р.).

4 Опінія – думка, громадська думка.
5 Слово «інтервенція» у даному контексті означає звернення.
6 Система національного самооподаткування була започаткована у вересні 

1923 р. рішенням І конференції української еміграції у Ру му нії. Національний 
податок складався з двох частин: одноразового по датку, що сплачувався одноразово 
кожним емігрантом для вияву своєї при на лежності до українського громадянства 
в еміграції, та прибуткового по дат ку, що сплачувався щомісяця українським 
емігрантом із заробітної пла ти (прибутку) за прогресивною шкалою.

7 ДПУ – Державне політичне управління. 
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8 Йдеться про документи, що засвідчували особу біженця з колишньої Росій-
ської імперії. Видавалися спеціальною міжнародною організацію у справах біженців 
(Офіс Нансена).

9 Документ на право проживання у Румунії.
10 День Незалежності – свято, що відзначалося емігрантами щороку 22 січ ня на 

честь проголошення Українською Центральною Радою ІV Уні версалу.
11 Українтаг – Українське телеграфне агентство, пресова служба української 

еміграції в Румунії.
12 Бакеу – місто на р. Бистриця у східній Румунії. 
13 Журжа – давня назва Добруджі. Нині місто на правому березі Дунаю у Ру му-

нії.
14 Пятра Нямц – місто на р. Бистриця у північно-східній частині Румунії..
15 Йдеться про І та ІІ Українські наукові з’їзди, що відбулися у Празі в 1926 

і 1932 рр. Голова ГДК К. Мацієвич був членом оргкомітету І з’їзду та керівником 
сек ції на ІІ з’їзді.

16 Імовірно йдеться про Міжнародну конференцію з роззброєння, що відбулася 
1931 р. у Женеві, на якій О. Шульгин оприлюднив ноту ДЦ УНР щодо роззброєння. 

17 Українське товариство прихильників Ліги Націй – неформальне представницт-
во УНР при Лізі Націй. Голови УТЛН – О. Шульгин, В. Кедровський, А. Яковлів. 
Імо вірно йдеться про загальні збори Міжнародної Унії товариств-прихильників Ліги 
На цій, що відбулися у травні 1931 р. у Будапешті. На них А. Яковлів виголосив до по-
відь, в якій обґрунтував українську позицію щодо роззброєння у світі.

18 Упродовж 1929–1932 рр. ГЕР видала друкованим способом 2 брошури, 1 лист 
до д-ра Ф. Нансена, низку відозв і меморандумів, протоколи І конференції української 
еміграції, 2 серії бонів (марок) для збирання національного податку, придбала книги 
Д. Дорошенка та депутата французького парламенту Евена, асигнувала кошти на 
видання збірника «Україна», брошури О. Шульгина «До незалежности» тощо. 

19 Тігіна – інша назва молдавського міста Бендери.
20 Четатеа-Алба – нині місто Білгород-Дністровський Одеської обл.
21 Парцелі – ділянки (порції) землі.
22 Поклевський-Козел Станіслав Альфонсович – російський громадський і дер-

жавний діяч, син відомого підприємця з Катеринбургу, член Державної Ради, радник 
по сольства Росії у Лондоні, царський посланник (посол) у Румунії (1914–1916), ма-
сон. Голова Російсько-Румунського благодійного комітету у Бу харесті (1920–1930), 
представник Офісу Нансена у Румунії.
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нАУКА  І  КУЛьТУрА

УДК [94-054.72:378.014.15](477)
Гаранін олександр

сТАТУТ 
УКрАїнсьКоГо вІЛьноГо УнІверсИТеТУ в МюнХенІ

Публікація містить статут Українського вільного університету редакції 
1948 р., що зберігається в мюнхенському архіві УВУ.

Ключові слова: архів, еміграція, навчальний заклад, історія університетів, 
установчий документ, історичне джерело.

Публикация содержит устав Украинского вольного университета редакции 
1948 г, что хранится в мюнхенском архиве УВУ.

Ключевые слова: архив, эмиграция, учебное заведение, история уни вер си-
те тов, уставной документ, исторический источник.

The Publication contains the Statute of the Ukrainian Free University of release 
of 1948, that is kept in the Munich Archives of UVU.

Key words: archives, emigration, schools, history of universities, authorized 
document, historical source.

У січні 2011 р. минає 90 років від дня заснування важливої та зна-
чущої для української історії інституції – Українського вільного уні вер-
ситету (далі – УВУ). Він став першою науковою установою та вищим 
нав чальним закладом української еміграції за кордоном. Його історія – 
складна та багатогранна. Певним чином вона відобразила загальну до лю 
української людності, яка часто складалася під тиском сторонніх по туж-
них чинників.

У свій час вплив УВУ на розвиток незалежної від радянської ідеоло-
гії наукової та освітянської думки українців важко переоцінити. Протягом 
усього періоду існування університету його співробітники прагнули ак-
тив но пожвавити наукове та суспільно-політичне життя в Україні. По-
збав лені можливості легальної співпраці, вони все ж прагнули нести 
в світ слова правди про українську історію та культуру1. В жорстких 
умо  вах ідеологічних утисків із боку тоталітарного режиму в СРСР бу-
ла реалізована альтернативна можливість – наукове вивчення історії Ук-
ра їни зусиллями української діаспори2. В той же час із боку радянської 
дер жави на працівників УВУ постійно виливалися потоки бруду.

Серед осередків УВУ в світі виділяємо Прагу та Мюнхен. Саме з ци-
ми містами пов’язані найяскравіші сторінки минувшини закладу. І хоча 
університет спочатку було відкрито у Відні (17 січня 1921 р.), проте він 
майже відразу переїхав до Праги, а з 1945 р. існує в Мюнхені. Думки 
йо го керівників про облаштування інституції саме в цих європейських 
міс тах не були одностайними. У свій час розглядалися варіанти про пе-
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ре несення УВУ до Хуста, Ужгорода або, взагалі, про переїзд за океан. 
Ни ні місцем розташування УВУ стала адреса по Барелліштрасе 9 а 
у прес тижному районі Мюнхена – Німфенбург, де мешкає баварська ко-
ро лівська сім’я. Будівля є меншою, але функціональнішою порівняно із 
ста рим приміщенням, що також було розташоване у цьому ж місті за ад-
ресою Пінценауерштрасе 15.

Про історію закладу вже багато написано, тому відразу переходимо 
до розгляду архівного спадку УВУ. У свій час до описування архівних 
фондів університету долучалися Г. Боряк, Л. Дубровіна, О. Кириленко, 
О. Яценко3. Завдячуючи їхнім зусиллям впроваджено в науковий обіг 
час тину документів, що зберігаються в УВУ. Аналітичний опис цих 
фон дів було розміщено на сайті Державного комітету архівів України, 
а зго дом – ретрансльовано на власному сайті УВУ4. За орієнтовними 
під рахунками загальний обсяг архіву УВУ складає не менше 500 тис. 
ар кушів документів, що займають приблизно 300 м. архівних полиць5. 
Май же всі документи архіву перебувають у стані розсипу. Багато до ку-
мен тів ще не ідентифіковано. Таким чином, включення в науковий обіг 
ста тутних документів, особливо напередодні ювілею УВУ, є актуальною 
та необхідною справою.

Увазі читачів пропонуємо текст статуту УВУ від 1948 р. (оригінал 
збе рі гається в архіві УВУ) – як цінне джерело пізнання. Ним засвідчено 
ме ту та пріоритетні завдання, які ставили перед собою фундатори мюн-
хен ського УВУ, зазначено із яких підрозділів складався заклад та яки ми 
механізмами він управлявся. Документ подано мовою оригіналу із збе ре-
женням стилістики та орфографії оригіналу і необхідними комен та ря ми.

1 Мазур О. Український Вільний Університет // Довідник з історії Ук раї ни (А–Я). – 
К.: Ґенеза, 2001 – С. 960.

2 Український історик. Покажчик змісту за 1963–1997 роки. – 1999. – С. 12.
3 Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюн хені: 

попередній огляд фондів // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 84–93; Кириленко О., 
Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст 
матеріалів, опрацювання особових фондів // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – 
С. 93–122.

4 http://www.ufu-muenchen.de/seiten_ukrainisch/Uk_seite_aktuelle_infos.htm
5 Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюн хені: 

попередній огляд фондів // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 84.

СТАТУТ УКРАЇНСьКОГО ВІЛьНОГО УНІВЕРСиТЕТУ

І. назва і осідок*

Ст. 1.
1. Університет має назву українською і латинською мовами:
Український Вільний Університет
Universitas Libera Ucrainensis, давніше:
Universitas Ucrainensis Libera Pragensis.

* Осідок – місце розташування.
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2. Крім цього, Український Вільний Університет вживає відповідно 
до по треби перекладу своєї назви також іншими мовами.

Ст. 2.
1. Осідок університету є столичне місто Баварії – Мюнхен.
На основі постанови Сенату Університету можна перенести осідок 

цілого Університету або його окремих факультетів також до іншої міс-
цевості.

ІІ. Мета, завдання і характер
Ст. 3.

1. Мета Українського Вільного Університету:
а) плекати всі галузі науки, а зокрема ті, що безпосередньо або по се-

ред ньо стосуються до української нації, і розвивати основи української 
куль тури як складової частини культури людства;

б) навчати і підготовляти український фаховий і науковий доріст*.
2. У проведенні цієї мети Український Вільний Університет:
а) веде систематичні курси, виклади та семінарі українською мовою, 

а вийнятково і чужими мовами;
б) засновує і веде потрібні інститути, лябораторії та всякі дослідно-

наукові установи, бібліотеки й музей.
в) засновує в різних державах делеґатури університету та філії фа-

культетів.
Ст. 4.

1. Український Вільний Університет – це корпорація з правною осо-
бовістю**.

2. Український Вільний Університет продовжує свою традицію доте-
пе рішньої наукової і навчальної діяльности з часу осідку в Празі.

ІІІ. Поділ на факультети і відділи

Ст. 5.
1. Український Вільний Університет поділяється на факультети, а фа-

куль тети можуть поділятися на відділи.
2. Діють такі факультети:
а) філософічний*** факультет, поділений на відділи філософії та пе да-

го гіки; української філології; слов’янської філології; клясичної філології; 
іс торії; географії; археології; етнології і мистетствознавства;

б) факультет права і суспільно-економічних наук, поділений на два 
від діли: правничий4*та суспільно-економічних наук.

3. На основі постанови Сенату, затвердженої Загальною Про фе сор-
ською Колеґією, можна засновувати також інші факультети або відділи 
фа культетів, відповідно до бюджету університету.

* Доріст – підростаюче покоління.
** Корпорація з правна особовістю – юридична особа з відповідними правами.
*** Філософічний – філософський.
4* Правничий – юридичний.
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IV. Програма й засоби студій

Ст. 6.
1. Студії* в Українському Вільному Університеті відбуваються у фор-

мі викладів-лекцій, праці в семінарах, лябораторіях та інститутах.
2. Загальну програму студій університету на основі програми ок ре-

мих факультетів затверджує Сенат.
3. Плян студій на окремі студійні роки** виробляє на основі програми 

університету кожний факультет.

V. навчальни сили
Cт. 7.

До навчальних сил Українського Вільного Університету належать:
а) звичайні професори
б) надзвичайні професори
в) доценти-супленти
г) доценти
ґ) викладачі
д) лектори.

Ст. 8.
1. Звичайних і надзвичайних професорів покликує Рада Факультету 

з-поміж доцентів Українського Вільного Університету або з-поміж про-
фесорів і доцентів інших університетів чи їм рівнорядних шкіл, а та-
кож з-поміж окремих учених, відомих своїми науковими працями у від-
повідних ділянках науки.

2. Покликання професорів Радою Факультету після запиту кураторії 
про фінансові можливості затверджує Сенат.

Ст. 9.
1. Доценти габілітуються на навчання одного з предметів або групи 

предметів згідно з габілітаційною ординацією кожного факультету.
2. Уділення веніям доценді, прийняте після успішної габілітації, за-

тверд жує Сенат в межах бюджету.
3. Звільнення від габілітації, постановлене Радою Факультету і за-

тверд жене Сенатом, є рівне з проведеною габілітацією доцента.
4. Доценти, які ведуть самостійно з доручення Ради Факультету курс 

одного з програмових предметів навчання, є доцентами суплентами.
Ст. 10.

1. Доручення самостійно викладати програмовий предмет на час од-
ного студійного семестру дає викладачам Рада Факультету за по тверд-
женням Сенату.

2. Під тими самими умовами Рада Факультету дає лекторам доручен-
ня читати лекції під наглядом одного з професорів.

* Студії – навчання.
** Студійні роки – роки навчання.
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3. Асистентів покликує на внесення керівника катедри Рада Фа куль-
тету, а Сенат затверджує.

Ст. 11.
1. Права і обов’язки всіх навчальних сил окреслює окрема ординація, 

ухвалена Сенатом і затверджена Заг[альною] Проф[есорською] Радою.
2. Факультети, виконуючи ординацію, в разі потреби окреслюють 

ближ че ці права й обов’язки.

VІ. органи управління

Ст. 12.
Органами управління Університету являються:
а) Ректор і Сенат
б) Загальна Професорська колеґія
в) Декани і Ради Факультетів
г) Головний секретар
ґ) Кураторія

VІІ. ректор

Ст. 13.
1. На чолі Університету стоїть Ректор.
2. Ректор репрезентує університет назовні, керує згідно з обо в’я зу-

ючими приписами всім його внутрішнім життям та відповідає перед Се-
натом і Загальною Професорською Колеґією за можливо найліпший стан 
Уні верситету з наукового і педагогічного погляду. В питаннях фінансово-
гос подарських Ректор підлягає контролеві Кураторії.

3. Зокрема Ректор:
а) виконує ухвалений Сенатом і Заг[альною] Проф[есорською]  Ко-

леґією та затвержений Кураторією бюджет Університету. На випадок 
непогодження між Сенатом і Кураторією остаточно вирішує справу За-
гальна Професорська Колеґія кваліфікованою більшістю 2/3 голосів. Як-
що нема цієї кваліфікованої більшости, тоді залишається проєкт бюдже-
ту в формі пропонованій Ку раторією;

б) приймає присягу навчальних сил і студентів;
в) приймає і звільняє в межах бюджету допоміжний персонал згідно 

з правилами ухваленими Сенатом;
г) скликає Сенат і Заг[альну] Проф[есорську] Кол[егію] та проводить 

ними;
ґ) складає річний звіт Заг[альної] Проф[есорської] Колеґії і подає йо-

го до відома Ку раторії;
д) разом із Сенатом дбає про лад і внутрішню дисципліну всієї кор-

порації згідно з дисциплінарною ординацією університету.

Ст. 14.
1. Ректора вибирає на один академічний рік Заг[альна] Проф[есорська] 

Колеґія абсо лютною більшістю голосів членів таємним голосуванням; 
при рів ності голосів рішає жереб.
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2. Ректором може бути вибраний тільки один із звичайних професорів 
за чергою факультетів.

3. Після вибору нового Ректора в найближчому студійному році по-
передній Ректор виконує обов’язки Проректора. Коли попередній Рек тор 
не може виконувати обов’язку Проректора, тоді новий Проректор ви би-
ра ється таким самим способом, як Ректор.

Ст. 15.
1. Проректор заступає Ректора під час його відпустки.
2. У випадку відсутности ректора і Проректора, Ректора заступає 

один з Деканів порядком старшинства та праці в УБУ, а в крайньому ви-
падку найстарший віком професор УВУ.

VIII. сенат

Ст. 16.
1. До сенату належать:
а) Ректор і Проректор
б) Декани і Продекани факультетів
в) Голова Кураторії УВУ
г) Голови Делеґатур та їхні заступники
2. До компетенції Сенату належать усі справи управління Універ си-

те ту, що не застережені виразно іншим органом.
3. Зокрема до Сенату належить:
а) пропонувати зміни і доповнення статуту,
б) затверджувати представлені Радами факультетів промоційні та 

габілітаційні ординації та правила,
в) організувати, відкривати і закривати інститути, лябораторії, як 

і інші допоміжні установи,
г) предкладати Загальним Зборам Професорської Колеґії на затверд-

жен ня пропозиції про засновання делеґатур і філій,
ґ) представляти бюджет Загальній ПрофесораськіЙ Колеґії і Кураторії 

та наглядати за його виконанням,
д) затверджувати веніям леґенді габілітованих доцентів та за тверд-

жу вати покликаних професорів,
е) затверджувати доручення викладати, представлені факультетами,
є) затверджувати пропозиції факультетів про надання титулу по чес-

них докторів,
ж) вибирати секретара Сенату.

Ст. 17.
1. Для законности постанов Сенату потрібна присутність щонайменше 

половини всіх членів Сенату.
2. Постанови прийматься звичайною більшістю голосів, якщо в ок-

ремих випадках статут не застерігає кваліфікованої більшости; при рів-
нос ті голосів рішає постанова, за яку голосує Ректор, або виконавець 
обо в’язків Ректора; при таємнім голосуванні рівність голосів означає 
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від хилення внесення, при чому Ректор може зарядити повторне голо-
сування.

3. Для відмови затвердження покликання професора або уділення 
веніям доценді треба 2/3 більшости голосів із усіх присутніх членів 
Сенату.

4. Засідання Сенату скликає Ректор та укладає його порядок дня. 
На письмову заяву трьох членів Сенату з поданням порядку дня Ректор 
зобов’язаний скликати Сенат до восьми днів.

Ст. 18.
1. У випадку неможливости скликати вимагану кількість членів 

Сенату в невідкладних справах може рішати малий Сенат, складений 
з Ректора, проректора, Деканів, чи виконавців їхніх обов’язків, при чо му 
постанови малого Сенату слід подати на найближчій нараді Сенатові до 
відома і затвердження.

IX. загальна Професорська Колеґія

Ст. 19.
1. До компетенції Загальної Професорської Колеґії належить:
а) вибирати Ректора, Проректора, Суддів Університетського Суду та 

Членів Кураторії;
б) приймати щорічний звіт Ректора і Сенату;
в) обговорювати та рішати справи, представлені Ректором і Сена-

том;
ґ) ініціювати справи удосконалення навчання і дисципліни та ма те-

ріяльного забезпечення Українського Вільного Університету та його гро-
мадян.

Ст. 20.
1. У зборах Професорської Колеґії беруть обов’язкову участь з рі-

шаль ним голосом усі звичайні і надзвичайні професори, доценти-суп-
лен ти та по одному делеґатові від доцентів кожного факультету.

2. Справи вирішуються звичайною більшістю голосів, якщо не за-
стережено в окремих випадках іншого способу. Для дійсности збо рів 
обов’язкова присутність не менше половини діяльних членів про фе сор-
ської колеґії.

3. Вибори Ректора і Проректора таємні, а рішає абсолютна більшість 
голосів при присутності щонайменше половини діяльних членів про фе-
сорської колеґії; у випадку рівности голосів про вибір кандидата рішає 
же реб.

4. Доценти, що не є делеґатами, беруть участь у зборах Загальної 
Про фесорської Колеґії з дорадчим голосом.

Ст. 21.
1. Звичайні Збори Загальної Професорської Колеґії Українського 

Віль но го Університету скликає і проводить Ректор перед кінцем кожного 
сту дій ного року, щоб подати звіт свій і Сенату та провести вибори.
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2. Надзвичайні Збори Загальної Професорської Колеґії скликає і про-
водить ректор з власного почину, за постановою Сенату чи на вимогу Ра-
ди Факультету або 1/4 управнених до участи в Загальній Колеґії чле нів.

X. Факультети

Ст. 22.
1. Факультет – це автономна в середині університету корпорація, що 

розвиває одну групу зв’язаних між собою наук і знань та виконує мету 
і завдання Університету згідно з цим статутом та під зверхнім доглядом 
Сенату і Загальної Професорської Колеґії .

2. Факультет складається з окремих катедр, що ними керує професор 
або доцент-суплент у випадку відсутности професора; кожна катедра 
може мати побіч керівника катедри ще інші наукові сили (доцентів, 
викладачів, лекторів і асистентів) та наукові установи (семінар, бібліотеку, 
лябораторію, окремі дослідні установи і т. ін.); чинність катедри визначує 
в межах правил факультету окремий реґулямін катедри.

3. Організацію факультету, кількість його катедр та всі його чинності 
визначають окремі правила студій факультету, затверджені Сенатом.

4. Зміни і доповнення правил студій факультету ухвалює факультет 
і затверджує Сенат.

Ст. 23.
Органами факультетів являються:
а) Декан і Продекан, б) Рада факультету, в) Секретар факультету.

Ст. 24.
1. Декан репрезентує свій факультет перед Ректором, Сенатом і За-

гальною Професорською Колегією і в межах статуту назовні і веде фа-
культет у межах постанов Ради Факультету.

2. Зокрема Декан:
а) наглядає над виконанням програми і пляну навчання факультету;
б) скликає Раду Факультету і нею проводить;
в) відає студентськими справами факультету;
г) відає видавничою діяльністю факультету.

Ст. 25.
1. Декана вибирає Рада Факультету на кожний студійний рік з-поміж 

звичайних професорів, або надзвичайних професорів абсолютною біль-
шістю при таємному голосуванні, у якому беруть участь усі професори, 
доценти-супленти та один делегат від доцентів.

Ст. 26.
1. Уступаючий Декан з попереднього року стає Продеканом. На ви-

падок зречення від продєканських функцій, Рада Факульт вибирає нового 
Продекана передбаченим для виборів Декана порядком.

2. У випадку відсутности Продекана, Факультетська Рада вибирає 
за ступника Продекана.
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Ст. 27.
1. Продекан заступає Декана в його відсутности та допомагає Де-

канові в його праці.
2. У випадку відсутности Продекана, Факультетська Рада вибирає 

за ступ ника Продекана
Ст. 28.

1. До Ради Факультету належать із рішальним голосом в усіх спра-
вах факультету всі професори та доценти-супленти і один делегат від 
доцентів факультету.

2. Всі інші габілітовані навчальні сили* факультету мають рішальний 
голос у справах виконання пляну навчання і педагогічних, а у всіх інших 
справах, крім виборів, дорадчий голос, який мають також викладачі. 
Викладачів запрошується тільки тоді, коли це потрібно, відповідно до 
поставленого в програмі зборів питання.

Ст. 29.
До компетенції Ради Факультету належить:
а) вибирати Декана, при потребі Продекана,як теж і його , за ступ-

ника;
б) пропонувати зміни и доповнення правил студій факультету, схва-

лювати програми і плян факультету та ординації іспитів, промоцій і конт-
ролю студій;

в) вибирати нові навчальні сили факультету і призначати керівників 
катедр та доручати виклади;

г) призначати іспитові комісії;
ґ) ініціювати всякі постанови й почини в межах статуту для кращого 

розвитку факультету.
Ст. 30.

1. Раду Факультету скликає Декан у міру потреби, але щонайменше 
два рази на семестр;

2. На обґрунтовану вимогу трьох членів Ради з рішальним голосом 
Де кан зобов’язаний скликати Раду в термін до 14 днів.

3. Постанови Ради Факультету вимагають присутности половини 
дія льних членів і абсолютної більшости голосів присутніх.

Ст. 31.
1. Секретаря факультету призначає Ректор.
2. Секретар безпосередньо підлягає Деканові, відповідає за ведення 

канцелярії факультету та виконує постанови компетентних органів фа-
культету.

XI. Головний секретар

Ст. 32.
1. Адміністрацію канцелярії Університету веде Головний секретар, 

іменований на внесення Ректора Сенатом.
* Навчальні сили – наукова адміністрація.
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Головний секретар підлягає службово безпосередньо Ректорові і ви-
конує постанови всіх компетентних органів на основі окремого ре ґу ля мі-
ну канцелярії, ухваленого Сенатом.

XIІ. надання академічних ступенів

Ст. 33.
1. Надання академічних ступенів – маґістра і доктора– визначують 

окремі правила студій та промоційна ординація, ухвалені радою Факуль-
те ту і затверджені Сенатом.

XIІІ. Університетський суд

Ст. 34.
1. Університетський Суд складається з трьох членів і трьох за ступ-

ників, вибраних абсолютною більшістю у таємному голосуванні За галь-
ною Професорською Колеґією на три роки.

2.Університетський Суд сам вибирає більшістю голосів на один 
рік свого голову і секретара.

Ст. 35.
1. Університетський Суд компетентний:
а) рішати у випадку спору про важність постанов й актів усіх органів 

Університету щодо їх згідности із статутом і обов’язуточими на його ос-
нові ординадіями і реґулямінами;

б) рішати справи між окремими органами Університету, між гро ма-
дянами Університету і його органами та громадян Університету між со бою.

в) вирокувати в дисциплінарних справах.
2. Оцінка іспитів, габілітацій і призначень не підлягає розглядові Суду.

Ст. 36.
1. Дисциплінарне внесення подає і обґрунтовує Ректор чи Декан, або 

з їх доручення визначений ними дисциплінарний речник.
2. В студентських дисциплінарних справах належить перед рішенням 

вислухати опінію голови студентського представництва Університету.

Ст. 37.
1. Дисциплінарні кари є:
а) усна осторога
б) письмова осторога
в) припинення в правах на 1 семестр
г) виключення з Університету студента або усунення з катедри нав-

чальних сил і звільнення з Університету.
2. Усну осторогу видає Ректор або Декан, а хто почуває себе по кривд-

же ним, може відкликатися до Університетського Суду.
3. Інші кари накладає Університетський Суд, при чому виключення 

або усунення приймається тільки однозгідною постановою Суду.
4. Ближче означає справування Суду окремий правильник, ухвалений 

Судом і затверджений Сенатом.
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5. Судові справи мусять вестися усно і з безпосередньою учас тю об-
ви нуваченого, свідків і знавців, а вирок мусить бути виданий письмово 
з обґрунтуванням.

XIV. студентство
Ст. 38.

1. Звичайним слухачем може бути тільки особа, що має свідоцтво 
зрілости середньої школи загально-освітного типу з латинською мовою. 
Особа, що покінчила таку середню школу без латинської мови, має скласти 
додатковий іспит з латини під час перших двох семестрів перебування 
в Університеті. Слухачі відділу суспільно-економічних наук факультету 
права і суспільно-економічних наук від цього обов’язку звільнені.

2. Вільними слухачами можуть бути інші дорослі особи.
3. Запис проводить Декан на основі правильника, ухваленого Радою 

Факультету.
4. Запис стає правосильний після складення на руки Ректора при-

ре чення громадянина Університету, про що видається іматрикуляційна 
гра мота.

5. Студійна книжка студента з посвідченням навчальних сил вида-
єть ся на основі окремого правильника.

6. Студенти одного факультету чи одного відділу можуть творити як 
громадяни Університету одно або більше товариств, статути яких на про-
позицію Ради Факультету затверджує Сенат.

XV. студійний рік
Ст. 39.

1. Початок і закінчення студійного року визначає Сенат.

XVI. Грамоти і листування Університету

Ст. 40.
1. Грамоти академічного змісту (студійні книжки, іспитові свідоцтва, 

іматрикуляційні грамоти, дипломи і т. д.) мають підпис органів, зазначених 
в окремих приписах, і печатку Університету.

2. Інші документи і листування в імені Університету підписує Ректор 
або інші особи з доручення, а папери від факультету Декан, або з Його 
до ручення, з витисненням печатки.

3. Договори і інші зобов’язання в імені Університету підписує із 
упов новаження Сенату Ректор і секретар Сенату.

XVІI. Кураторія
Ст. 41.

1. До Кураторії Українського Вільного Університету належать:
а) чотири члени, вибрані на три роки Загальною Професорською Ко-

леґією способом, передбаченим для вибору Ректора;
б) два члени, вибрані Товариством Прихильників Українського Віль-

ного Університету, які не є членами педагогічної колеґії УВУ;
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в) по одному представникові баварського та американського науко-
вого світу;

г) Ректор Українського Вільного Університету;
ґ) заступники Делеґатур Університету.
2. Кураторія вибирає абсолютною більшістю своїх членів Голову Ку-

раторії, який провадить Кураторією і заступає її назовні; Головою Ку-
раторії не може бути Ректор.

Ст. 42.
1. До компетенції Кураторії належить:
а) дбати про правну охорону УВУ, його розвиток і матеріяльне за-

безпечення;
б) розглядати і представляти зауваження до представленого Сенатом 

бюджету УВУ та контролювати його виконання;
в) розглядати питання матеріяльного забезпечення навчальних сил 

УВУ, наскільки йдеться про їх матеріяльне забезпечення.
2. Подані на розгляд Кураторії постанови Сенату Кураторія затверд-

жує або відмовляє затвердження більшістю щонайменше трьох голосів 
в при сутності щонайменше чотирьох членів.

3. Відмову Кураторія подає у письмовій формі з обґрунтуванням. Як-
що до 40 днів від вручення Кураторії акту, що підлягає затвердженню, 
во на не прийме остаточної постанови, то це рівняється затвердженій Ку-
ра торією постанові.

XVІIІ. Кінцеві постанови

Ст. 43.
1. Для зміни цього статуту треба 3/4 більшости голосів Заг[альної] 

Проф[есорської] Ко леґії в присутності абсолютної більшости всіх її уп-
равнених членів і також більшости Сенату.

2. Для добровільної ліквідації Українського Вільного Університету 
по трібна письмова згода всіх членів Заг[альної] Проф[есорської] Ко-
леґії.

3. При ліквідації майно переходить на ту українську установу, яку 
вкаже постанова Заг[альної] Проф[есорської] Ко леґії, а якби її не було, 
яку вкаже останній ректор або виконавець його обов’язків.

Архів Українського вільного університету в Мюнхені. Канцелярія*.
 

* Архів УВУ знаходиться у стані упорядкування.
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УДК [930.253:792](092)(477)
Томазова наталія

оЛеКсАнДр сКІБневсьКИй: 
До ІсТорІї ПоЛьсьКоГо ТеАТрУ в КИєвІ

На основі архівних документів висвітлено біографію талановитого теат-
рального режисера О. Б. Скібневського, з діяльністю якого пов’язаний творчій 
розквіт Першого державного польського театру в Києві, 1933 р. заарештованого 
органами ДПУ та засудженого разом з іншими представниками польської ін-
телігенції за сфабрикованою справою «ПОВ» – Польської організації вій-
ськової.

Ключові слова: Скібневський Олександр Броніславович, польський театр, 
режисер, Київ, ДПУ, Польська організація військова (ПОВ).

На основании архивных документов освещена биография талантливого 
те атрального режиссера А. Б. Скибневского, с деятельностью которого связан 
твор ческий расцвет Первого государственного польского театра в Киеве, 
в 1933 г. арестованного органами ГПУ и осужденного вместе с другими пред-
ста вителями польской интеллигенции по сфабрикованному делу «ПОВ» – Поль-
ской организации военной. 

Ключевые слова: Скибневский Александр Брониславович, польский театр, 
режиссер, Киев, ГПУ, Польская организация военная (ПОВ).

The biography of O.B. Skibnevskyi, a talented theatrical director has been recon-
structed on the basis of archival documents in this publication. The creative develop-
ment of the First State Polish Theatre in Kyiv was connected with his work. But the 
fate of the director was tragic, he was arrested by the SPD and convicted along with 
other representatives of the Polish intelligentsia on trumped-up case «the POM» – the 
Polish Organization Military. 

Key words: Skibnevskyi Olexander Bronyslavovych, Polish Theatre, theatrical 
director, Kyiv, the SPD, the Polish Organization Military (the POM).

Історію Першого державного польського театру в Києві практично не 
ви світлено в радянському та вітчизняному театрознавстві1. Хоча цей «ре-
пресований» театр, безсумнівно, був надзвичайним явищем в українсько-
му теат раль ному мистецтві. Активніше цю тему досліджували польські 
вчені, се ред яких і П. Горбатовський, автор ґрунтовної монографії, при-
свя ченої польському театральному життю Києва 1918–1938 рр.2 Він 
вив чав архівні документи, записав інтерв’ю з українськими теат ро знав-
цями та нечисленними, ще живими тоді колишніми акторами й твор-
чими працівниками театру3. Однак багато цікавих аспектів, у тому чис лі 
біографічного та мистецтвознавчого характеру, залишилося поза ува гою 
дослідників. Перший польський театр у Києві був цікавий не лише 
тим, що репрезентував національну політику радянської влади на 
різних етапах її існування та був вагомим фактором у збереженні 
самосвідомості польського населення України, а й як культурний 
феномен, де недовго, але тривали сміливі експерименти, твор чі 
пошуки, де одночасно працювала група видатних діячів ук раїн-

©  Томазова Наталія, 2010



Наука і  культура

216

ського і польського театрального мистецтва – художники Моріц 
Уман ський, Федір Нірод, Валентин Борисовець, режисери та драматурги 
Ві тольд Вандурський, Олександр Скібневський, режисери Олександр 
Су мароков, Донат Шкляревський та ін.

1925 р. ЦК РКП(б) звернувся до КП(б)У з пропозицією створи ти 
в Києві польській професійний театр з метою залучити до комуністично-
го виховання та соціалістичного будівництва широкі маси етнічних по-
ляків, що історично проживали на українських землях4. 1926 р. було 
засновано «Польську драматичну студію», що об’єднувала 25 слухачів – 
акторів-аматорів із середовища робітничої молоді – членів Польського 
клубу. Нове творче об’єднання знаходилось під наглядом Центрального 
польського бюро освіти, створеного при Наркоматі освіти УСРР. У сту-
дії, окрім спеціальних предметів (сценічне мистецтво, пластика, рух, 
музика, художнє читання) викладали польську мову і літературу, історію. 
Згодом на спеціалізованих курсах при студії розпочали підготовку 
керівників драмгуртків для польських культурно-освітніх установ не 
тільки Радянської України, а й Білорусії та Російської Федерації. Силами 
студійців було підготовлено 25 п’єс та окремих театральних номерів. 
У 1929–1930 рр. головним режисером студії став Вітольд Вандурський, 
відомий польський режисер-новатор, поет та драматург. З його ініціативи 
1929 р. студію було переформовано в «Польську театральну майстерню». 
Цей період в історії театру пов’язаний з пошуками нових способів 
сценічного вираження, зверненням до сучасної польської драматургії 
(Б. Ясенський, В. Броневський, С. Станде) та національних культурних 
традицій (Ю. Словацький). Ця діяльність В. Вандурського та театральної 
трупи зазнала нищівної критики з боку українських партійних чи-
нов ників та культурних діячів, радянської преси. Його звинуватили 
у польському «націонал-більшовизмі», після чого відсторонили від ке-
рів ництва театром. У країні набирала обертів антипольська кампанія – 
роз громлено Київський польський інститут соціального виховання, Ін-
сти тут польської пролетарської культури при ВУАН. Однак «Польська 
теат ральна майстерня» уціліла. 1930 р. вона отримала назву «Перший 
дер жав ний польський театр» (з 1933 р. – Всеукраїнський польський 
театр, із 1935 р. – Державний польський театр УСРР). На 1931 р. 
у її складі було 35 осіб, а кількість зіграних вистав становила 80. 
З 1931 р. розпочав діяльність польський відділ Київського музично-
драматичного інституту імені Миколи Лисенка, що готував необхідні 
кадри. На 1933 р. штат театру збільшився до 144 осіб, а кількість 
вистав до 160 на рік5. З метою укріплення театрального колективу та 
підвищення його фахового рівня до театру було запрошено акторів із 
професійних театрів – українських, російських, єврейських6. Колектив 
склався багатонаціональний – тут були поляки, білоруси, євреї, росіяни, 
українці. Єдиною умовою для творчої частини театральної трупи було 
володіння польською мовою7.

Після звільнення В. Вандурського художнім керівником і режи-
сером театру було запрошено заслуженого артиста УСРР Гната Юру. 
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Ре зультатом такої співпраці стала постановка перших трьох п’єс у ре-
пертуарі театру: «Гута» білоруського драматурга Г. Кобеця, «Хліб» 
російського драматурга В. Кіршона і «Двобій» молодого українського 
письменника Ю. Мокрієва. Офіційне відкриття театру відбулося 3 бе-
резня 1931 р. виставою «Гута» у приміщенні Музкомедії за адресою 
Чер воноармійська, 51а. Більшість вистав мала яскраво виражений про-
па гандистський характер, була ідеологічно вивіреною, відповідала за-
питам «пролетарської культури»8. Спектаклі відбувалися в різних при-
міщеннях, але згодом театр розмістився за адресою: Свердлова, 19 
(ни ні – вул. Прорізна, 19). щорічно трупа гастролювала містами та селами 
України і Білорусі, в тому числі в регіонах компактного проживання 
польського населення, а також у Москві та Ленінграді9.

Восени 1931 р. до театру на посаду художнього керівника було за-
прошено професійного режисера Олександра Скібневського, поляка за 
походженням. Постать цього оригінального митця, що постійно зна-
хо дився у пошуку, на жаль, залишається поза увагою дослідників. 
Між тим, це була визначна за своїми здібностями та творчими мож ли-
востями особистість. Він значно змінив ситуацію в театрі, створив ко-
лек тив однодумців, знайшов спільну мову з чудовими, талановитими 
ху дожниками М. Уманським та Ф. Ніродом, кращою частиною трупи. 
О. Скібневський, так як і В. Вандурський, цікавився новими тенденціями 
у сучасному театрі та, спираючись на молодий, енергійний, амбітний 
колектив, намагався втілити їх у Польському театрі. До того ж, ро зу-
мі ючи, що цей театр, як осередок національної культури, повинний її 
підтримувати та пропагувати, він звернувся до польської літератури та 
історії. У цьому О. Скібневському допомагала польська інтелігенція 
Києва, що об’єдналася біля театру, науковці-полоністи. Окрім п’єс 
класиків польської літератури, наприклад Ю. Словацького «Мазепа» 
та «Сон Саломеї», О. Фредра «Земста», З. Красинського «Небоская 
комедія», та творів сучасних польських авторів – Б. Ясенського «Жечь 
громадська» та «Рабан» В. Вандурського10. В той час склалася і основа 
театральної трупи – Ж. Бессек, Я. Гельнер, В. Германович, Г. Гай, 
О. Горобієвський, В. Горобієвська-Василевська, В. Гржибовська, В. За-
вад ський, Ф. Марковський, А. Станкевич, Й. Весенін-Іржикевич, В. Клюс, 
К. Олеарський, З. Сломінський, Ф. Слуцький, Я. Сліпко та ін.11

У творчому союзі з Ф. Ніродом, який після звільнення М. Уманського 
з Польського театру, практично став головним художником, О. Скіб-
нев ський здійснив кілька дивовижних вистав – «Жечь громадська» 
Б. Ясенського (1930), «Вулиця радості» Н. Зархі (1931), «Рабан» В. Ван-
дурського (1932), «Вільгельм Телль» Ф. Шіллєра (1933). 1933 р. прак-
тично закінчилася робота над виставою за сатиричною п’єсою самого 
О. Скібневського «Єще панська не згінела»12.

Ф. Нірод, який залишив цікаві спогади про своє життя та творчий 
шлях, у тому числі про Польський театр, згадує: «Появился творческий 
друг – Александр Брониславович, стал он бывать в моем новом доме за-
просто, в роли старшого брата. Много добра он мне сделал! Благодаря 
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ему я часто стал бывать в командировках в Москве. Это вылилось 
в ув лекательное путешествие по московским театрам того времени: 
Ме йерхольд и Таиров, Вахтангов и МХАТ, Малый (который я тогда 
презирал!). Я не просто пересмотрел все спектакли, но и познакомился 
с «кухней» сцены, с ее святая святых. Это были мои университеты в пол-
ном смысле слова. Никакой институт не дал бы мне никогда таких бес-
ценных знаний»13.

Однак художня лінія О. Скібневського, спрямована на втілення в жит-
тя нових художніх форм та пропаганду польської культури, викликала роз-
дра тування радянської тоталітарної системи. 30-ті рр. ХХ ст. в Радянській 
Ук раїні – це вже період згортання політики націоналізації та початок 
бо ротьби з інакомисленням, «націоналізмом», «буржуазними» течіями 
в мис тецтві, період шпигуноманії, що набирала обертів. З цією метою 
ра дянські та партійні органи посилили тиск на мистецькі установи, 
ре пертуари театрів, плани виставок та видавництв переглядалися на 
предмет відповідності їх пролетарській культурі. Польський театр не став 
винятком. У О. Скібневського почалися проблеми. Спочатку він відновив 
виставу за п’єсою Ю. Словацького «Сон Саломеї», яка була колись знята 
з репертуару за вказівкою керівних органів через «націоналістичне» 
забарвлення; п’єса З. Красинського «Небоская комедія», запропонована 
режисером для постановки в театрі, була заборонена, а п’єсу О. Фредра 
«Земста» все ж запущено у виробництво, незважаючи на негативну 
оцінку її партійними органами. До того ж у театр було прийнято на 
пос тійну роботу кілька «небажаних» осіб, поляків за походженням та 
«антирадянськи налаштованих». При чому О. Скібневського про не-
допустимість такого кроку попереджували ті ж партійні керівники14. 
В той же час постановка двох найбільш вдалих у творчому відношенні 
п’єс була офіційно піддана нищівній критиці, яка затаврувала колектив 
Польського театру всілякими звинуваченнями. Вистава «Вулиця радощів» 
Н. Зархі була оголошена формалістською, такою, що затушовує справжнє 
становище безробітного у капіталістичному світі. ще негативнішою 
була оцінка «Рабана» В. Вандурського, «просякнутого націоналістичним 
душком» та поданого «в плані голого конструктивізму»15.

Усі ці факти вичерпали чашу терпіння партійного та радянського 
керівництва – 3 липня 1933 р. О. Скібневського заарештовано органами 
Київського відділу ДПУ. Під час слідства його, а також багатьох пред-
ставників української польської інтелігенції, серед яких були й ін ші 
працівники театру (Я. Думницький, В. Горобієвська-Василевська, О. Го-
робієвський, Р. Ромуальдов-Остерчин та ін.), та науковців-полоніс тів 
звинуватили у належності до контрреволюційної Польської військової 
організації (ПОВ). О. Б. Скібневського засуджено до трьох років конц-
та борів. Такий незначний строк пояснюється тим, що репресії ще тільки 
набирали обертів.

Режисеру вдалося уникнути подальших репресій та повернутися до 
професійної діяльності. Він стояв біля витоків створення Удмуртсько-
го дер жавного російського драматичного театру імені В. Короленка 
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(Іжевськ), отримав знання Заслуженого діяча мистецтв Удмуртської 
АРСР. Потім працював в Ульяновському обласному драмтеатрі.

У 1949–1959 рр. О. Скібневський був головним режисером Ві-
теб ського білоруського драматичного театру ім. Якуба Коласа, багато 
зро бив для розвитку білоруського театрального мистецтва, за що от-
ри мав почесне звання Заслуженого діяча мистецтв БРСР. 1958 р. він 
повернувся в Україну: був головним режисером Харківського ро сій-
ського драматичного театру імені О. Пушкіна та очолював кафедру на 
режисерському факультеті Харківського інституту культури. Його пе ру 
належать театрознавчі дослідження, серед яких монографія, при свячена 
творчості О. Ільїнського (1954). Режисер був відомий як бібліофіл та 
колекціонер, власник чудової бібліотеки. 12 червня 1989 р. він був реа-
білітований «за відсутністю у справі достовірних доказів»16.

Арешт О. Скібневського, В. Вандурського та інших працівників 
Польського театру не міг не позначитися на його подальшій долі. Всілякі 
експерименти було припинено. П’єси польських авторів практично 
зникли з його репертуару. Так, у 1936 р., головрепертком Управління 
в справах мистецтв Народного Комісаріату освіти УРСР не дав дозвіл 
на постановку п’єси «Родина Баратинських», оскільки «образ робітника-
штрейкбрехера подано в фарбах симпатії і жалю до нього»17. Вистави 
ж за п’єсами «Дами і гусари» О. Фредра, «Мазепа» Ю. Словацького 
та «Мораль пані Дульської» Г. Запольської викликали недоброзичливі 
відзиви радянської театральної критики, що практично означало кі-
нець цих спектаклів18. Таким чином, репертуар практично втратив сво-
єрідність, а театр – значення осередку польської культури. Більшість 
п’єс, що були поставлені силами колективу, належали до випробуваної 
часом кла сики та «творів пролетарської культури», деякі з яких взагалі 
не мали художньої цінності19.

Кардинально змінилася і внутрішня ситуація в колективі. Якщо на 
початку 30-х рр. польська мова широко вживалася в театрі, що можна 
простежити на основі документів – наказів, заяв, доповідних, які виникали 
в процесі діловодства, то після «справи О. Скібневского» польську мову 
практично витіснено з установи, котру було створено для її пропаганди, 
підтримки та розвитку20.

Керівництво театру намагалося заслужити прихильність партійних 
та радянських органів шляхом бичування «промахів», що мали місце 
в історії театру. Так, 3 березня 1936 р. з нагоди 5-річчя закладу директор 
О. Гордієнко писав: «…запрошений до театру на посаду худкера 
Скібневський, якого пізніше розкрито органами НКВС, проводив свою 
контрреволюційну лінію, яка в основному зводилася до розвалу театру 
і дискредитації його в очах трудящих мас. Коли додати до цього, що цей 
негідник-контрреволюціонер Скібневський мав ще підтримку у деяких 
відповідальних працівників, які теж належали до контрреволюційно-
шпигунської групи, то стане цілком зрозуміло чому не одразу театрові 
вдалося виплутатись з цього павутиння»21. У жовтні того ж року 
в доповідній записці до Ради національностей ЦВК СРСР зазначалося: 
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«В жестокой борьбе пришлось молодому коллективу работать в теат ре, 
ибо в руководство театра пролезли враги в лице Вандурского и Скиб нев-
ского, но благодаря бдительности партийных организаций, при помощи 
молодого коллектива театр очистился от вражеских элементов, а рост 
и развитие театра стали наглядными»22.

Звичайно, це не сприяло створенню творчої атмосфери в театрі, 
породжувало жахи, підозри, доноси. А саме головне, не врятувало його 
від подальшого нищення. Польський елемент вичавлювався з театру. На 
ключових посадах театру – директора, заступника директора, художнього 
керівника і головного режисера – практично кожного року з’являлися 
нові особи, переважно непольського походження23. Бути поляком та 
ще працювати у Польському театрі автоматично означало потрапляти 
до неблагонадійних. Зазнав репресій директор театру В. Бальцерік, 
звіль нений з посади наприкінці 1934 р.24 У вересні 1935 р. органами 
НКВС заарештовано директора театру І. Ліпінського, а ще раніше двох 
провідних акторів трупи А. Станкевича та В. Клюса25, а 1937 р. затримані 
завліт театру, відомий літературознавець Ф. Якубовський, актори Є. За-
харчук, В. Завадський, К. Олеарський, Г. Мудра, В. Гржибовська, В. Гер-
манович, М. Лівшиць, Й. Весенін-Іржикевич, у 1938 р. – Б. Дро бинський, 
К. Шалобріт, М. Толстой26.

Таким чином, було підготовлено ґрунт до остаточної ліквідації театру. 
3 квітня 1937 р. з’явився наказ Комітету в справах мистецтв при РНК 
СРСР про його закриття. Навесні 1938 р. він припинив своє існування.

На жаль, документи, що стосуються найцікавішого в творчому пла ні 
періоду Польського театру 1930–1934 рр., у його фонді в Центральному 
державному архіві-музеї літератури і мистецтв України відсутні. Най-
ранніша справа датується 1933 р. – це реєстр наказів по театру, в якому 
згадується О. Скібневський27. Можливо ці справи було вилучено під 
час розгрому театру органами ДПУ. Цінним джерелом інформації про 
діяльність О. Скібневського, його творчі пошуки у Польському теат-
рі є слідча справа, що зберігається в Галузевому державному архіві 
СБУ28, спогади Ф. Нірода29 та власний невеличкий нарис режисера, 
опублікований у спеціалізованому польському часописі30.

Враховуючи значення документів із слідчої справи О. Скібневського 
для висвітлення його біографії, історії театру та культурного життя 
польської громади Києва, публікуємо нижче частину з них і сподіваємось, 
що ця публікація стане поштовхом для подальших наукових пошуків.

Документи подано мовою оригіналу зі збереженням стилістичних 
особливостей та прикмет часу. Деякі з абревіатур, які нині не є загально 
вживаними, розшифровано у посиланнях. Орфографічні і пунктуаційні 
помилки виправлено без застережень. На фактичні помилки вказано 
у примітках по тексту. У квадратних дужках відтворено текст авторських 
скорочень.
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сПрАвА «Пов» (УКрАїнсьКИй ФІЛІАЛ). 
сЛІДчІ ТА ІншІ МАТерІАЛИ нА оБвИнУвАчУвАноГо 

сКІБневсьКоГо о. Б.

№ 1
АНКЕТА ОБВиНУВАЧУВАНОГО

3 серпня 1933 р., м. Київ
Ф. № 26/УСО
За дачу ложных сведений обвиняемый 
несет уголовную ответственность

1. Фамилия: Скибневский* 
2. имя и отчество: Александр Брониславович
3. Год рождения: 1903 г.
4. Место рождения: г. Москва
5. Адрес: г. Киев, ул. Свердлова, 19
6. Профессия: художественный руков[одитель]
7. Профсоюзная принадлежность: рабис2

8. Место службы и должность или род занятий: Польский театр
9. Социальное положение: служащий
10. Социальное и политическое прошлое: рабочий
11. Гражданство и национальность: поляк, УССР
12. Образование: высшее спец[иальное]
13. Партийность: б/п
14. Категория воинского учета:
15. имущественное положение: нет 
16. Состояние здоровья: здоров
17. Сведения о прежних судимостях и нахождении под следствием:
18. Члены семьи (степень родства, место службы и должность или 

род занятий и адрес) – перечисляются: отец, мать, сестры, братья, сы-
новья и дочери:

отец – Бронислав, 70 лет; 
мать – Евелина, 65; 
жена – Мария, 29; 
дочь – Кити, 3.
Подпись обвиняемого:          підпис**

1. Особые внешние приметы обвиняемого:
2. Ст.ст. обвинения:
3. Особые замечания:
ОО*             Лавров
Подпись лица снявшего анкету:            підпис
* Тут і далі виділений курсивом текст у документах заповнено від руки.
∗∗ Підпис О. Б. Скібневського зроблено польською мовою. Це єдиний документ 

у справі з польським підписом – імовірно, режисер ще не сприймав серйозності та 
характеру звинувачень.

ГПУ – УССР 
Сектор КОО1 ГПУ 
Рай(гор)отделение 
3/VIII 1933
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Примечание:
1. Анкета заполняется четко и разборчиво (на украинском или русском языке) 
лицом, ведущим следствие или дознание, со слов обвиняемого, анкетные сведения 
проверяются по документальным данным. 
2. Социальное положение обвиняемых классифицируется в порядке директивы 
ГПУ – УССР от 15/VII–1930 г., за № 96153.

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 1–1 зв. Друкований бланк, за-
пов нений від руки. Оригінал.

№ 2
ПОСТАНОВА ПРО ПОЧАТОК СЛІДСТВА,  

ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ  
І ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ЗВиНУВАЧЕННЯ

4 липня 1933 р., м. Київ

Я, уполномоченный Особого Облотдела ГПУ УССР Лавров, рассмот-
рев материалы о преступной деятельности гр[аждани]на Скибневского 
Александра Брониславовича, признавшегося в соучастии в Польской 
к[онтр]р[еволюционной] организации, усматривая в означенных деяни-
ях наличие признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 54-ІІ УК 
УССР,

Постановил:
1. На основании ст.ст. 93 п. 2 и 108 УПК настоящее дело принять 

к своему производству и начать предварительное следствие.
2. На основании ст. 125 и руководствуясь ст. 127 УПК, привлечь 

гр[аждани]на Скибневского Александра по настоящему делу в качестве 
обвиняемого, предъявив ему обвинение по ст.ст. 54-II УК УССР.

3. На основании ст.ст. 142 и 144 и руководствуясь ст.ст. 145 и 156 УПК, 
мерой пресечения способов уклонения от суда и следствия в отношении 
обвиняемого Скибневского избрать содержание под стражей при 
тюрьме. 

Копии настоящего постановления препроводить Киевскому област-
ному Прокурору и Начальнику места лишения свободы.

Уполномоченный ОО УВО4       [Лавров]
Согласен:
Нач. …………
Утверждаю:
Зам[еститель] Нач[альника] ОО КОО ГПУ5        [Теплер]
Постановление мне объявлено «   » ……….. 193… г.
Подпись обвиняемого          підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 2–2 зв. Друкований бланк, за-

пов нений від руки. Оригінал.
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№ 3
ЗАЯВА

7 червня 1933 р., м. Київ

Осознав свои преступные деяния перед Советской Властью, хочу 
искренним сознанием своей вины искупить свои преступления и прошу 
органы Диктатуры Пролетариата дать мне возможность быть еще по-
лезным советскому обществу человеком.

Сознаюсь, что:
1) Под влиянием Политура*, Михайлова, Органищака, Сконечной 

проводил вредительскую деятельность на идеологическом фронте, ис-
пользуя театр как орудие пропаганды и насаждения национал-шовинизма 
среди польнаселения.

2) Развязывая националистические идеи со сцены театра, спо соб ст-
во вал тем самым формированию преданных идеи Польщизны (нация, от-
чиз на, великодержавность) кадров, острием своим на прав ленных против 
со ветской власти.

3) Проводил ярко выраженные контрреволюционные беседы вслед-
ст вие озлобленности на почве материальных затруднений.

4) Всемерно стремился к полонизации театра в исключительно шо ви-
нис тическом понимании этого слова, всячески проповедуя вытеснение из 
театра всего непольского за счет пополнения театра польским элементом, 
включая антисоветский и социально чуждый.

5) При постановке в Харькове пьесы «Жечь Громадьска», на котором 
присутствовал Польконсул, я умышленно выбросил сцену разрушения 
креста, не желая оскорбить его религиозные чувства, тем самым, нанося 
плевок всему советскому, и рабски проявил и подчеркнул лакейскую 
угодливость к представителю Польши.

6) В своей практической деятельности проводил ставку на нацио на-
лис тический репертуар и сценическое его разрешение.

7) Свою активную антисоветскую работу на идеологическом фронте 
я проводил через обработанную мною в националистическом духе часть 
коллектива, в частности артистов, при непосредственном содействии 
последних.

8) Прямыми и логическими целями моей контрреволюционной де-
ятель ности являлась борьба за идею Польщизны (великодержавность, 
на ция и отчизна).

9) Моя активная антисоветская деятельность являлась результатом 
идеологического влияния среды, в которой я вращался, и непосредственно 
Политура, Сконечной, Михайлова и впоследствии Органищака.

Быв[ший] художественный руководитель 
Польского Гостеатра арестованный:      Ал. Скибневский
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 3–4. Рукопис. Оригінал. 

* Тут і далі підкреслення в текстах документів зроблено слідчим.
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№ 4
ПРОТОКОЛ ДОПиТУ О. Б. СКІБНЕВСьКОГО

8 липня 1933 р., Київ

Родился я в 1903 году в г. Москве. Отец мой поляк по национальнос-
ти происходит из Гродненской губернии, откуда выехал в Москву еще 
в 1900 году. Ныне он проживает в Москве, являясь пенсионером труда. 
В прошлом отец мой был рабочий.

Лично я до 1917 года учился в 3-ех классной торговой школе и по 
окончании таковой до 1922 года служил на разных советских должностях. 
С 1922 года по 1925 год я учился в Москве в Высших Экспериментальных 
Театральных мастерских по режиссерскому отделению и по окончании 
их работал режиссером в ряде провинциальных русских театров.

В 1929–[19]30 годах я был режиссером Туркменского Национального 
театра, откуда, проработав недолго в Москве, перешел в Киевский Поль-
ский театр по приглашению последнего через Главискусство РСФСР 
и упол наркомпроса УССР некоего Самборского, коего я до этого не знал.

Вступив осенью 1931 года в должность худрука Польтеатра, я, будучи 
во всех вопросах польской культуры не компетентным совершенно, 
для овладения ею вступил в соприкосновение с польобщественностью 
вок руг театра, и в частности с Политуром, Сконечной, Михайловым 
и впоследствии Органищаком, которые являлись членами худполитсовета 
театра и высокими специалистами в области истории, языка и лите ра-
туры.

Политур влиял на мое увлечение прошлым Польши, для изучения 
которого по его указаниям я пользовался националистическими сочи не-
ниями Корзона о Костюшко и вел беседы со мною об участниках на-
ционал[ьно]-освободительного движения Польши: Сулковском и Нем-
цевиче.

Михайлов, давая мне нужные по ходу работы исторические справ-
ки, влиял на меня в деле интереса к историческим вопросам в духе 
аналогичном Политуру, приведшем меня к увлечению всем на цио на лис-
тич ным.

В своем общении с ними я подчинился их влиянию, в результате чего 
стал проникаться националистической идеологией, последняя, благодаря 
переживаемым мною материальным затруднениям, озлобившим ме ня, 
активизировался в форму явно активной контрреволюционной дея тель-
ности. Вследствие изложенного и под влиянием перечисленных выше 
лиц я стал проводить вредительскую деятельность на идеологическом 
фронте, используя театр как орудие пропаганды и насаждения национал-
шовинизма среди польнаселения.

В своей практической деятельности проводил ставку на национа-
лис тический репертуар и сценическое его разрешение, тем самым, раз-
вя зывая националистические идеи со сцены театра и способствуя этим 
формированию преданных идеи Польщизны кадров, острием своим на-
прав ленных против соввласти.
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Все это я проводил по указанию Политура под видом овладения клас-
си ческим наследством, якобы мною переработанного. В частности укажу 
на следующий факт: мною приняты были к постановке следующие явно 
на ционалистические пьесы: «Земста» (Фредро); «Небоская комедия» 
(Красинского) и «Веселе» (Выспянского). Кроме них, не помню Политур 
или Сконечная предложили мне возобновить националистическую пьесу 
Словацкого «Сон Саломеи», в свое время осужденную общественностью. 
«Небоскую комедию» я подготовил к постановке (запрещена была НКП 
т. Беньковичем в марте 33 года), а «Земсту» я поставил несмотря на 
отрицательную оценку ее со стороны нацменгоркома партии Боровской, 
пользуясь поддержкой в этом вопросе Политура, который поддерживал 
взятую мною репертуарную линию явно антисоветского характера. 
Эта линия встречала сочувствие и со стороны Сконечной, Михайлова 
и Органищака, которые своими указаниями по существу постановки 
поддерживали меня в этом вопросе.

Свою активную антисоветскую работу на идеологическом фронте 
я проводил через обрабатываемых мною в националистическом духе 
часть коллектива, в частности артистов, и при непосредственном со дей-
ст вии последних. 

Под влиянием Сконечной, эмигрантки из Польши, и хорошо знав-
шей буржуазный театр, я в своих лекциях по истории театра пе ред 
актерами на основе слов Сконечной, даваемой ею мне лите ра туре 
и журналов по искусству, взятых из библиотек Польской, Ака де ми-
ческой и научных работников, превозносил Польский театр и его ак-
теров, ярких представителей польскости (националистические тра ди-
ции; отчизна). Кроме всего я старался привить актерам театра лю бовь 
к националистической литературе (Выспянский, Словацкий, Кра син-
ский), всячески превознося ее. Своему непосредственному по мощ нику 
Альказину давал задание отражать в танцах «шляхетскую ли хость», 
всячески подчеркивая этим «национальную специфичность». Ком по зи-
тору Ройзентуру рекомендовал и настаивал писать музыку в сугубо поль-
ском духе, дав ему для образца националистические мотивы из сборника, 
взя того в Польской библиотеке; сборника патриотических польских пе-
сен (не изъятого и выдаваемого читателям).

В отношении личного состава театра я всемерно стремился к по ло-
ни зации его в исключительно шовинистическом понимании этого слова, 
вся чески проповедуя вытеснение из театра всего непольского, за счет по-
полнения театра польским элементом, не исключая антисоветской и со-
циа льно чуждой. В частности, несмотря на протест нацмен Боровской, 
на стоял на принятии на работу в театр электромонтера Зданевича (сына 
ку лака), ходатайствовал перед директором и дал хорошую рекомендацию 
для восстановления на работе адм[инистративно] ссыльному ОГПУ 
быв [шему] артисту театра гр[ажданина] Остерчи-Ромуальдову*, анти со-

∗ У зв’язку з особливостями транслітерації польських прізвищ на українську 
та російську мови виникають різночитання. Так, Р. Остерчин-Ромуальдов названий 
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ветские настроения которого мне были известны. Тоже самое надо от-
нес ти и к Горобьевскому, морально разложившемуся человеку, которого 
я терпел в театре, несмотря на вред, который он причинял коллективу 
своим поведением. Защищал от сокращения секретаря театра Рыбинского, 
явно антисоветски настроенного человека, в свое время бывшего под 
арес том ОГПУ.

Не ограничиваясь антисоветской деятельностью в театре, я в среде 
сво их знакомых проводил явно выраженные контрреволюционные раз-
говоры, в основном сводящиеся к проповедованию идей пора жен че-
ства на почве необеспеченности тыла и возмущения, в связи с пе ре жи-
ваемыми затруднениями. В частности, укажу на две беседы, которые 
я имел с Органищаком, а позднее Якубовским. В процессе разговора 
с Ор ганищаком я указывал на озлобленность крестьян-поляков погран-
полосы, в связи с проводимой кампанией ликвидации кулачества, и на 
не избежность с их стороны вредительских действий в тылу на случай 
войны.

В беседе с Якубовским, я, будучи в тот день голодным (дома семья 
то же сидела без хлеба и в нетопленной комнате), не получая 2 месяца 
зар платы, распродав и заложив вещи, я в озлоблении стал ругать су щест-
ву ющее положение вещей, при котором «одни сидят голодные, а другие 
де ликатессничают», что, безусловно, свидетельствует о наличии арис то-
кра тии и плебса.

Суммируя изложенные выше показания, указываю, что «прямыми 
и непосредственными целями моей контрреволюционной деятельности 
являлась борьба за идею Польщизны (великодержавность, нация и от-
чиз на)» и что на путь «активной организованной антисоветской дея-
тельности» я был обработан и втянут Политуром, Сконечной, Ми хай-
ловым и Органищаком. 

Осознав преступность своей деятельности в Киеве, я приношу свое 
искреннее раскаяние и прошу дать мне возможность искупить свои прес-
туп ления и стать полезным для Советской республики человеком.

Протокол допроса написан мною собственноручно, 8/VII 33, в чем 
и подписываюсь:

Ал. Скибневский
Допросил
Упол[номоченный] ОО УВО               [А. Лавров] 
и Упол[номоченный] ОО КОО ГПУ   [Туркевич]

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 5–9. Рукопис. Оригінал. 

О. Б. Скібневським «Остерча-Ромуальдов», О. Горобієвський – «Горобьєвським», 
М. Моравська – інколи в документах слідства називається «Муравською», а прізвище 
«Свіонтек» пишеться також як «Свьонтек», «Добжинський» – як «Добржинський», 
«Заречний» – як «Заричний».
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№ 5
ПОСТАНОВА

7 жовтня 1933 р., м. Київ

1933 года октября «7» дня, я, Оперуполномоченный Следгруппы 
Киевского Облотдела ГПУ, Шнайдер, рассмотрев следдела № 5364, 5363, 
5366, 5361, 5362, 5373, 5375, 5369, 5371, 5336 и 5555 на гр[аждан]:

1. Макаренко-Лех Романа игоревича  содержится с 16/VI.
2. Скибневского Александра Бронисл[авовича]   с 3/VII.
3. Органищака Яна Францевича     с 24/VI.
4. Рудницкой Людвиги иосифовны    с 19/VI.
5. Лося Казимира Ал[ексан]дровича    с 24/VI.
6. Горобиевского Остапа Демьян[овича]    с 16/VI.
7. Соколовского Анатолия Станисл[авовича]   с 14/VI.
8. Моравской Маргариты Теофил[овны]    с 29/VI.
9. Ремского Валерьяна Франц[евича]    с 30/VI.
10. Галькевич Софьи Казимировны    с 28/VII.
11. Пещалко Викторию Феликсовны    с 20/VII.
12. Перковича Евгения Петровича    с 1/VIII.
13. Кантора Павла ивановича     с 27/VII.
14. Скупского Михаила ивановича    с 27/VII.
15. Лось Мери Станиславовны     с 26/VII.
16. Коспржинского Конрада Казим[ировича] (вычерк нут – Авт.) с 19/VIII.
17. Витковского Юрия Ал[ексан]дровича   с 29/VII.
18. Нибелюк-Винницкого Эмил[ия] Павл[овича]   с 15/VII.
19. Здановского Владисл[ава] Неровича    с 21/VII.
20. Болина-Вернера-Торчинского Евгения Константиновича с 29/VII.
21. Дембской Галины Ксаверовны    с 25/VII.
22. Поколко Феодора Никифоровича    с 27/VII.
23. Ковальской Чеславы Адамовны    с 17/VII.

по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 54-II УК УССР, 
и имея в виду, что предусмотренный ст. УПК срок ведения следствия 
истек и что, тем не менее, следствие в отношении указанных лиц 
еще не закончено и нуждается в ряде дополнительных следственных 
мероприятий, руководствуясь ст. УПК 

Постановил: 
возбудить ходатайство перед ЦиКом СССР о продлении срока 

содержания под стражей обвиняемых: Макаренко-Леха Р. и., Скиб-
нев ского А. Б., Органищака Я. Ф., Рудницкой Л. и., Лося К. А., Горо-
биев ского О. Д., Соколовской А. С., Моравской М. Т., Ремского В. Ф., 
Галь кевич С. Ф., Пищалко В. Ф., Перковича Е. П., Кантора П. и., Скуп-
ского М. и., Лось М. С., Витковского Ю. А., Нибелюк-Винницкого Э. П., 
Зда новского В. Н., Болина-Вернера-Торчинского Е. К., Дембской Г. К., 
По колко Ф. Н. и Ковальской Ч. А. еще на один месяц.
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Копии настоящего постановления направить Областному Про ку-
рору.

Оперуполномоченный 
Сл[едственной] гр[уппы] КОО ГПУ   [Шнейдер]
Утверждаю:
Зам. нач. КОО ГПУ     [Галицкий]
Верно: деловод             підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 10–11. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 6
ПРОТОКОЛ ДОПиТУ О. Б. СКІБНЕВСьКОГО

9 січня 1934 р., Київ

1934 года 9 января, оперуполномоченный ОО КОО ГПУ Саранин до-
про сил в качестве обвиняемого гр[ажданина] Скибневского Александра 
Бро ниславовича, 1903 г. рождения, уроженец гор. Москвы, сын рабочего, 
об разование спец[иальное] высшее, режиссер, беспартийный, член со ю-
за Рабис, женат, не судим, по националь[ности] поляк, подданство УССР. 
Служ[ил] в К[расной] А[рмии] один год рядовым 4 Волочаевского полка.

По существу дела показал: в город Киев прибыл в сентябре месяце 
1931 года из гор. Москвы и здесь поступил на должность художественно-
го руководителя Польского театра и работал до дня моего ареста 31/VII 
[19]33 г.

Виновным себя в принадлежности к контрреволюционной ор га ни-
зации не признаю, и добавляю, что о существовании контрреволюцион ной 
организации совсем не знал. Никакой национал[истической] работы среди 
сослуживцев театра, а также и других польских учреждений не проводил. 
из института Польской прол[етарской] культуры я знал следующих лиц: 
Михайлова, Политура, Органищака, Добжинского, Бернацкого, Го ро-
децкого. С указанными лицами разговоров о контрреволюционной ра бо-
те и об организации не было. С актером Горобиевским я разговоров про 
организацию не имел, «антисовестских» разговоров с ним тоже не бы ло.

В Польской библиотеке, из Архива я действительно получал ста-
рые журналы, каковые мне были нужны для постановки пьес и по изу-
чению Польского театра, поскольку до приезда в Киев с историей Поль-
ского театра и вообще польской культурой знаком не был. Даваемые 
ра нее показания о том, что я проводил национал[истическую] работу 
в Польском театре, опровергаю, так в действительности этого не было, 
о чем мною было в свое время подано заявление.

Показание записано с моих слов, в чем и расписываюсь собст вен-
норучно.

Ал. Скибневский
Допросил оперупол[номоченный] ОО:   [Саранин]
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 21–21зв. Рукопис. Оригінал.
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№ 7
ПОСТАНОВА У СПРАВІ № 5555

20 січня 1934 р., м. Київ

г. Киев, 20 января 1934 г. я, оперуполномоченный ОО Киевского 
облотдела ГПУ УССР, рассмотрев следственные материалы по обвинению 
гр[ажданин]а Скибневского Александра Брониславовича в преступлени-
ях, предусмотренных ст. 54-2 и 54-II УК, нашел, что производенными 
следственными действиями установлено принадлежность к Польской 
Военной Контрреволюционной Организации и что Скибневский активно 
проводил повстанческую к[онтр]р[еволюционную] работу.

На основании ст. 125 УПК и руководствуясь ст. 127 УПК КССР 
при влечь гр[ажданина] Скибневского Александра Брониславовича, в ка-
честве обвиняемого, предъявить ему обвинение по ст. 54-2 и 54-II УК 
УССР, о чем копией настоящего постановления сообщить Киевскому об-
ласт ному Прокурору.

ОперУполномоченный  
ОО КОО ГПУ       [Саранин]
Согласен:
Нач. След[ственной] группы           підпис
Утвержден:
Зам. Нач. КОО ГПУ            підпис

Постановление мне объявлено:       Ал. Скибневский

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 22–22 зв. Друкований бланк, 
заповнений від руки. Оригінал.

№ 8
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО  

Я. Ф. ОРГАНищАКА
28 червня 1933 р., м. Київ

… В январе 1933 г. при встрече со мной, СКиБНЕВСКиЙ мне 
говорил, что ведет контрреволюционную работу и является участником 
нашей организации. Тогда же он мне говорил, что связан с ПОЛиТУРОМ 
и что они вместе обсуждали постановку пьесы «Веселе»* с тем, чтобы 
при проработке сохранит в ней националистические моменты …

Верно:               підпис

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 23. Машинопис. Завірена 
копія.

∗ У тексті помилково написано «Весем».
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№ 9
ВиТЯГ ІЗ ДОДАТКОВиХ ЗІЗНАНь Я. Ф. ОРГАНищАКА

1 липня 1933 р. м. Київ

О связях БРУДКО я знаю еще, что она была в близких отношениях со 
СВиОНТЕК (женой), очень часто бывала у них, участвовала в выпивках. 
Два раза мы вместе с ней были у СВиОНТЕК на выпивках. Один раз, 
когда устраивал Михайлов. У СВиОНТЕК бывала часто жена БОДНЯКА 
(директора института) и на одной из выпивок, на которой был и я, был 
так же БОДНЯК. Затем через некоторое время БОДНЯК пригласил на 
работу в педагогический институт в качестве своего заместителя по 
хоз[яйственной] части СВиОНТЕК (мужа). По этому поводу секретарь 
ячейки ДОБЖиНСКиЙ высказал свое удивление  (почему именно этого 
человека нужно было приглашать). Об этом кажется говорили и другие 
партийцы.

БРУДКО была тесно связана со СКиБНЕВСКиМ. Он часто приходил 
в библиотеку специально к ней. Обычно она подбирала для него книги. 

СВиОНТЕК и БРУДКО жили не по средствам (частые пьянки, на ли-
чие различных продуктов и пр.). Об источниках средств они мне ничего 
не го ворили.

Верно:              підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 24. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 10
ВиТЯГ ІЗ ДОДАТКОВиХ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО  

Я. Ф. ОРГАНищАКА БРЕННЕРУ
9 липня 1933 р., м. Київ

Со СКиБНЕВСКиМ о нашей к[онтр]р[еволюционной] организации 
мы говорили (после того, как были информированы Михайловым) тогда, 
когда он мне сказал, что ГОРОБиЕВСКиЙ является участником этой 
организации. СКиБНЕВСКиЙ сказал тогда (в его кабинете в марте), 
что работа организации усиливается, – есть еще один человек (речь шла 
о ГОРОБиЕВСКОМ), который тоже ведет к[онтр]р[еволюционную] 
обработку поляков в театре и драмкружке.

В марте м[еся]це 1933 г. поздно вечером, в кабинете СКиБНЕВ-
СКО ГО, у меня был с ним разговор такого характера: СКиБНЕВСКиЙ 
говорил мне: – Я уверен, что скоро – этой весной или летом, будет 
война СССР с Польшей, и в войне против СССР будет, безусловно, 
участвовать Франция. А наша к[онтр]р[еволюционная] организация 
должна сильней развивать работу. Если война с Польшей 1920 г. была 
не совсем для Польши удачной, то в предстоящей войне Красная Армия 
будет разбита, и Украина отойдет к Польше, при самых скверных для 
нее обстоятельствах. Крестьянство на Украине, да и вообще, против 
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Соввласти, и обязательно в тылу Красной Армии будут восстания, 
и наша организация должна усиленно готовить к этому людей, чтобы 
помочь Польше, участвуя и руководя восстанием в польской местностях 
и районах Украины. Польские войска должны действовать организованней 
и лучше, чем в 1920 г.

Тут я сказал СКиБНЕВСКОМУ, что в 1920 г. после ухода польских 
войск с Украины осталась военная организация, которая вела к[онтр]
р[еволюционную] работу.

СКиБНЕВСКиЙ, прервав меня, сказал: – Я знаю об этом и рад, что 
в нашей организации продолжаю традиции польской военной организации 
1920 г. На этом наш разговор прервался, т[ак] к[ак] в кабинет постучали 
и вошел пом[ощник] режиссера Германович. Больше мы к этому вопросу 
не возвращались.

Верно:              підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 25. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 11
ВиТЯГ ІЗ ДОДАТКОВиХ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО  

Я. Ф. ОРГАНищАКА БРЕНЕРУ*

9 липня 1933 р., м. Київ

Еще дополнительно сообщаю, что с ГОРОБиЕВСКиМ у меня было 
два разговора помимо того, который был при участии СКиБНЕВСКОГО. 
Один разговор был в библиотеке уже после того, как СКиБНЕВСКиЙ 
мне сказал, что ГОРОБиЕВСКиЙ является участником нашей к[онтр]
р[е во лю ционной] организации, тогда ГОРОБиЕВСКиЙ, придя пос ле 
репетиции с драмкружком, сказал, что дела подвигаются, что МО РАВ-
СКАЯ дала людям на кружке, на которых он ей указал, литературу из 
архивного фонда и вместе с МОРАВСКОЙ они обрабатывают ее под-
ругу – участницу драмкружка (фамилии не помню). и после этого он 
со вещался со мной по поводу использования националистических мо-
мен тов в пьесе. Я ему сказал, что нужно использовать такие моменты 
(сей час точно не помню что). На этом разговор мы прекратили.

Потом (тоже в конце марта 1933 г.) я, оставшись наедине с ГО РО-
Би ЕВСКиМ, сказал ему о к[онтр]р[еволюционной] работе ЛиВ ШиЦ 
и о том, что я вовлек ее в нашу организацию и поручил ей связаться с ним, 
а ГО РОБиЕВСКиЙ предложил также связаться с ней и руководить ее 
ра ботой. Больше разговоров не помню.

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 26. Машинопис. Завірена 

копія.

∗ Прізвище слідчого написано по-різному: інколи через дві літери «н», інколи 
через одну.
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№ 12
ВиТЯГ ІЗ ДОДАТКОВиХ ЗІЗНАНь  

ОБВиНУВАЧУВАНОГО Я. Ф. ОРГАНищАКА БРЕНЕРУ
9 липня 1933 р., м. Київ

О моих отношениях со СКиБНЕВСКиМ должен сообщить, что раз-
говоры он вел со мной вначале нашего знакомства о тяжелом мате риа-
льном положении артистов (о задержке выплаты зарплаты, о том, что 
они не имеют квартир), а также о положении театра в связи с вопросами 
бюд жета. Затем, после сообщенного мной разговора о войне с Польшей, 
я от МиХАЙЛОВА узнал, что СКиБНЕВСКиЙ является участником 
на шей к[онтр]р[еволюционной] организации. От МиХАЙЛОВА же 
СКиБНЕВСКиЙ узнал, что я также являюсь участником к[онтр]р[е во-
лю ционной] организации.

В январе м[еся]це СКиБНЕВСКиЙ особенно активно вел работу 
против директора театра ГОРДиЕНКО и говорил об этом со мной как 
с участником к[онтр]р[еволюционной] организации. Когда шла под-
го товка к пьесе «Земста», СКиБНЕВСКиЙ не один раз советовался 
со мной как участником к[онтр]р[еволюционной] организации об ис-
поль зовании националистических моментов пьесы для к[онтр]р[е-
волюционной] националистической обработки актеров и зрителей, 
и однажды во время такого разговора в его кабинете он мне сказал, что 
у него есть человек, который ведет к[онтр]р[еволюционную] работу 
в драм кружке и является участником нашей к[онтр]р[еволюционной] 
организации. Через несколько дней СКиБНЕВСКиЙ познакомил ме-
ня в его кабинете с ГОРОБиЕВСКиМ, и мы все вместе обсуждали, 
как ис пользовать националистические моменты пьесы в работе среди 
кружковцев, и СКиБНЕВСКиЙ говорил, что ГОРОБиЕВСКОМУ нуж-
но будет давать соответствующую националистическую литературу из 
архива библитеки.

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 27. Машинопис. Завірена 

копія. 

№ 13
ВиТЯГ ІЗ ДОДАТКОВиХ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО 

Я. Ф. ОРГАНищАКА
19 липня 1933 р., м. Київ

О связи МиХАЙЛОВА с МОРАВСКОЙ и СКиБНЕВСКиМ еще 
при поминаю следующее: в конце марта м[еся]ца МиХАЙЛОВ, встре-
тив шись со мной в ин[ститу]те польской культуры, сказал мне, что ему 
нужно со мной поговорить, и мы с ним направились под видом прогул-
ки на Владимирскую горку. Там он мне говорил, что ему необходима 
пе чат ная машинка для перепечатки одного материала. Затем он сказал 
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мне, что я должен дать ему пишущую машинку, которая находится 
в библиотеке. Эту машинку он уже дважды брал с моего разрешения 
для перепечатки архивных материалов в Киевском архиве. На этот раз 
я спросил его: – какие материалы он будет печатать, он мне ответил, 
что он и СКиБНЕВСКиЙ приготовили воззвание от нашей к[онтр]р[е-
волюционной] организации к польскому населению и что это ему пе ре-
пе чатает МОРАВСКАЯ.

На следующий день МиХАЙЛОВ зашел в библиотеку и уже офи ци-
ально при сотрудниках попросил пишущую машинку для перепечатки 
ар хивных документов. Я разрешил это ему сделать под его личную от-
ветственность и, кажется, взял с него расписку.

Через несколько дней МиХАЙЛОВ снова пришел в библиотеку 
и позвал меня в комнату, где помещается архив библиотеки. Комната 
эта завалена изъятой литературой в стосах (большинство же литературы 
находится на полках, и в ней постоянно никто не работал). Когда мы вошли 
в комнату, МиХАЙЛОВ извлек из кармана пальто бумагу, на которой было 
отпечатано на польском языке воззвание. Отпечатано оно было на этой 
самой машинке, которую дал я МиХАЙЛОВУ, и печатала это воззвание 
МОРАВСКАЯ. Бумага того экземпляра, который дал мне МиХАЙЛОВ, 
была взята из библиотеки (обычный формат, немного сероватая), текст 
был напечатан с одной стороны почти до конца. Содержание воззвания 
я сейчас не помню, но приблизительно оно сводилось к тому, что 
крестьянское хозяйство гибнет. Сов[етская] власть разоряет и угнетает 
крестьян, что колхозы ведут к голоду, что польские крестьяне должны 
восстать против колхозов, против Сов[етской] власти, что нужно 
до восстания развалить колхозы, что скоро будет война с Польшей 
и тогда нужно выступить организованно на помощь Польши – родных 
польских крестьян, а для этого поляки должны объединится, вступить 
в польскую организацию и готовить восстание. Не помню точно, было 
ли это воззвание подписано. МиХАЙЛОВ имел тогда при себе 50-60 
экземпляров этого воззвания и сказал, что он передаст часть студентам, 
участникам нашей организации, Ремскому, Зелинской и еще кому-то, 
фамилию не помню. и, кроме того, еще перепечатает и направит через 
этих студентов в Мархлевский район и др[угие] польские местности. 
Кроме того, как он говорил, МОРАВСКАЯ должна была передать это 
воззвание верным людям, приходящим в библиотеку (кому он мне не 
сказал). Тогда же, после ухода МиХАЙЛОВА, я спрятал это воззвание 
в архиве в книгу (старая польская книга, названия не помню). Эта книга 
стоит на верхней полке в комнате архива, сразу направо от двери – 
восьмая или девятая от двери. В таких старых книгах часто попадались 
различные рукописные и машинописные бумаги, положенные, очевидно, 
их старыми владельцами – поляками, поэтому хранить такое воззвание 
таким образом было можно. Кроме того, книги с верхних полок вообще 
никому из архива не давались. Дней через 10 или 12 после этого случая 
МиХАЙЛОВ встретился со мной в польском педагогическом институте 
и вместе с ним направились домой. 
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По дороге он мне говорил, что все эти воззвания им уже рас прост-
ранены, часть из них через Ремского и Зелинскую направлены участ-
никам нашей организации в Мархлевский р[айо]н (фамилии он мне не 
назвал, что МОРАВСКАЯ также распространяла через своих людей, 
приходивших в библиотеку).

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 28–29. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 14
ВиТЯГ ІЗ ВЛАСНОРУЧНиХ ЗІЗНАНь АРЕШТОВАНОГО 

Я. Ф. ОРГиНищАКА БРЕННЕРУ
без дати

Внутренние связи организации шли таким образом: МиХАЙЛОВ 
был связан с группой КОСПРЖЕВА в Москве и еще с какими-то людьми 
из КПЗУ из Харькова. Затем ПОЛиТУР и МиХАЙЛОВ связаны со 
мной. МиХАЙЛОВ был связан с БРУДКО и давал ей задания по связи 
с другими участниками организации.

БРУДКО была тесно связана с МОРАВСКОЙ. Не могу сказать, какова 
была связь СКиБНЕВСКОГО с МиХАЙЛОВыМ, однако они постоянно 
встречались в польском театре.

Я поддерживал постоянную связь с БРУДКО, и она мне говорила 
о работе МОРАВСКОЙ, о собраниях в библиотеке и о связи с Ми ХАЙ-
ЛОВиМ.

Верно:             подпись
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 30. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 15
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОЇ М. Т. МУРАВСьКОЇ

19 липня 1933 р., м. Київ

… С разрешения ОРГАНищАКА, приходил в библиотеку и имел 
личный доступ к архиву запрещенной литературы режиссер польского 
театра СКиБНЕВСКиЙ, которого водила в архив и закрывала там на 
ключ БРУДКО. СКиБНЕВСКиЙ просматривал литературу и отбирал то, 
что ему было нужно.

Кроме этих лиц, ОРГАНищАК поручал мне выдавать запрещенную 
литературу аспиранту МАКАРЕНКО (большой приятель и друг Ми-
ХАЙ ЛОВА), сестре ПОЛиТУРА – СКОНЕЧНОЙ и ПОЛиТУРУ.

Работая с БРУДКО в библиотеке, я наблюдала, что она собирала 
там аспирантов СЛиВиНСКОГО, КВиЦиНСКОГО, КМиЛЕВСКОГО, 
ФиАЛЕК и в моем присутствии вела с ними разговоры о том, что при тех 



Наука і  культура

236

условиях, в которых они все находятся, не стоит работать для советской 
власти. Критиковала новую литературу и доказывала, что читатели не 
хотят ее читать и проч.

Начиная с весны 1933 г. мне было известно, что ГОРОБиЕВСКиЙ 
среди библиотечных служащих, членов драмкружка и актеров польского 
проводил поль[скую] к[онтр]р[еволюционную] агитацию, направленную 
по линии критики мероприятий Соввласти, указывая, что политика 
Соввласти привела к голоду. Разговоры он вел в доме польской культуры, 
библиотеке и польтеатре. В этих разговорах он оттенил доказательства, что 
люди в связи с голодом превращаются из культурных – в зверей и проч.

В этих разговорах я сама его поддерживала и в свою очередь вела 
аналогичные беседы среди тех же лиц…

Верно:                підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 31. Машинопис. Завірена 

копія. 

№ 16
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОЇ М. Т. МУРАВСьКОЇ

19 липня 1933 р., м. Київ

… Поддерживая личное знакомство с режиссером польского театра 
СКиБНЕВСКиМ и артистами того же театра – ЖДАНОВиЧ Марией, 
МЕЛОВРиТОМ Константином, ДОРЕОМЕДОВОЙ Галиной, ГЕЛьНЕР 
Ядвигой, ГВиБОВСКОЙ Валентиной, ШТЕРН Лидией* и другими, мне 
было известно, что СКиБНЕВСКиЙ также проводил разлагающую 
работу в направлении нарушения единства коллектива артистов, в силу 
чего среди последнего имела место постоянная склока, отражавшаяся на 
работе польского театра.

Действия СКиБНЕВСКОГО в этом направлении сводились к тому, 
что он в разговорах с артистами натравлял их на дирекцию, а дирекцию на 
актеров. Вел разговоры дискредитирующего порядка, чем восстанавли-
вал одних против других. Способных артистов затравил, а людей 
известных коллективу своей бездарностью – выдвигал. Мне известен 
случай, ког да СКиБНЕВСКиЙ призывал артистов к организованному 
демон ст ративному отказу от работы, уговаривал РОМУАЛьДОВА, ГАЙ, 
ОЛиАРСКОГО**, ВЕСЕНиНА, БЕЛОЦКОГО и др[угих] бросить работу 
в связи с холодом в помещении, заявляя им, что если бы они были более 
организованными, то не ходили бы на репетицию и добивались бы удов-
летворения своих требований …

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 32. Машинопис. Завірена копія.

∗ Прізвища та імена деяких акторів спотворені: Шалобріт Костянтин, Гржи бов-
ська Валентина.

∗∗ Олеарський Казимир.
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№ 17
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО Я. Ф. ОРГАНищАКА

29 липня 1933 р., м. Київ

… О том, что наша организация является продолжением «Польской 
организации военной» 20 года – мне также говорил СКиБНЕВСКиЙ 
однажды поздно вечером в своем кабинете. Он в разговоре о состоянии 
вооружения Кр[асной] Армии, о котором он в деталях узнал во время 
своего пребывания на подготовке комсостава – сказал, что это не имеет 
значения в предстоящей войне с Польшей и рад, что продолжает боевые 
традиции «Польской организации военной». В это время постучали 
в дверь, и вошел пом[ощник] режиссера ГЕРиГАЛОВиЧ*. Больше 
к этому разговору не возвращались.

Через СКиБНЕВСКОГО я установил связь с завербованными им 
в нашу организацию ГОРОБиЕВСКиМ (актером польского театра), ко-
то рый руководил драмкружком клуба. В этом кружке состояла также 
МОРАВСКАЯ, ее одна подруга (фамилии не знаю).

ГОРОБиЕВСКиЙ как член нашей организации вел обработку со-
сто ящих в драмкружке при клубе, а также среди актеров польского 
театра. ГОРОБиЕВСКиЙ как хороший актер пользовался авторитетом 
как среди кружковцев, так и среди актеров. Обучая членов драмкружка, 
репетируя пьесы, ГОРОБиЕВСКиЙ направлял их внимание на на ци-
о налистические моменты, а МОРАВСКАЯ, при сей помощи снабжала 
обрабатываемых людей националистической литературой из архивного 
фонда.

Я в разговорах с ГОРОБиЕВСКиМ давал ему установку на то, ка-
кие материалы нужно использовать для националистической пьесы 
«ЗЕМСТА», я вместе со СКиБНЕВСКиМ в его кабинете не беседовал 
с ГОРОБиЕВСКиМ о том, как использовать для его работы среди членов 
драмкружка материалы пьесы «ЗЕМСТА».

ГОРОБиЕВСКиМ, по его словам совместно с МОРАВСКОЙ, была 
завербована в организацию ее подруга (фамилии не знаю) …

Верно:              підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 33. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 18
ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПиТУ МиХАЙЛОВА-ЛАПиНСьКОГО

1 серпня 1933 р.

КОВАЛьСКиЙ (редактор польгазеты «Коллективист Пограничный» 
в Шепетовке).

Как с членом ПОВ меня с ним в январе 1932 г. свели ГОРДиЕНКО 
и СКиБНЕВСКиЙ. Последний подчеркнул военные способности КО-

∗ Прізвище спотворено. Мається на увазі Германович Вацлав.
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ВАЛьСКОГО, и с этой мотивировкой в моем присутствии (в доме поль-
культуры в Киеве на конференции польучительства в январе 1932 г.) он 
об ратился к СКАРБЕКУ с просьбой перебросить КОВАЛьСКОГО из 
Киева в один из погранрайонов.

В 1932 г. весной мне ДОБЖиНСКиЙ и после СКиБНЕВСКиЙ го-
ворил, что КОВАЛьСКиЙ не плохой «вождь» на Шепетовщине.

В январе 1933 г. я лично встретился с КОВАЛьСКиМ в Киеве в поль-
театре, и тогда он мне говорил, что как комендант ПОВ обращает особое 
вни мание на связь с поляками-служащими жел[езной] дороги. Это об-
стоятельство, говорил он, имеет большое значение для организации ди-
версионной работы.

Я просил КОВАЛьСКОГО постоянно со мной держать связь и ин-
фор мировать меня о своей работе.

Верно:              підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 34. Машинопис. Завірена 

копія.

№ 19
ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПиТУ  

ОБВиНУВАЧУВАНОГО МиХАЙЛОВА-ЛАПиНСьКОГО
1 серпня 1933 р., м. Київ

НЕХЗВЕЦКиЙ* (польрабфак в Каменском на Днепропетровщине) – 
райкоменданта ПОВ в Каменском НЕДЗВЕЦКОГО как члена ПОВ 
я знаю из Киева. Меня с ним познакомил ПищАЛКО, ГОРДиЕНКО 
и СКиБНЕВСКиЙ.

Последние два и сообщили мне впоследствии, что НЕДЗВЕЦКиЙ 
назначен райкомендантом в Каменское и что уже уехал на работу.

ГОРДиЕНКО и СКиБНЕВСКиЙ спрашивали меня, кого можно по-
слать на помощь НЕДЗВЕЦКОМУ. По рекомендации ГЕРМАНА, я пред-
ложил Ст. СОХАЦКОМУ послать в Каменское члена ПОВ СЛиПКА, что 
и было проведено.

Осенью 1932 г. я встретился с НЕДЗВЕЦКиМ в Киевском Поль пед-
ин ституте в присутствии члена ПОВ ЗАРиЧНОГО.

НЕДЗВЕЦКиЙ подтвердил, что является районным комендантом 
в Ка менском, и сказал мне, что имеет достижения в работе среди поля-
ков – иностранных рабочих из САСШ6. Он обещал мне отдельно на пи-
сать, но это не выполнил.

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 35. Машинопис. Завірена 

копія.

∗ Інколи в документах названий «Нехзвецьким».
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№ 20
ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПиТУ ДОБЖиНСьКОГО

2 жовтня 1933 р.
В период 1930–1933 г. произошла некоторая перегруппировка, вы-

зван ная отъездом части членов организации, приездом и вербовкой но-
вых людей.

В руководящую группу входили: СКАРБЕК, ПОЛиТУР и я – ДОБ-
ЖиН СКиЙ.

На Мархлевщине проводили работу – ГОЛьД, ВиТКОВСКиЙ, ЛЮ-
БЕЦКиЙ.

Повстанческую работу проводили – СНАЦКиЙ, МОДЗЕЛЕВСКиЙ, 
ПиДГАЙНыЙ, ОРГАНищАК, ВиТКОВСКиЙ, МУЛьКО, ЛОСь, жена 
ЛОСь, СОХАЦКиЙ, ПищАЛКО, КОЗыНДО.

По линии шпионажа – ПОЛиТУР, СКАРБЕК, я – ДОБЖиНСКиЙ, 
МиХАЙЛОВ-ЛАПиНСКиЙ, СНАЦКиЙ, ГРОДЕЦКиЙ, СВьОНТЕК, 
МОДЗЕЛЕВСКиЙ, ЗАЛЕССКиЙ, ГЕРМАН, ЛЮБЕЦКиЙ, НОВАКОВ-
СКиЙ.

По линии культурного фронта:
институт пролетарской польской культуры – СКАРБЕК, ПОЛиТУР, 

ДОБЖиНСКиЙ, СНАЦКиЙ, ПиДГАЙНыЙ, ВиТКОВСКиЙ, ОРГА-
Ни щАК, МиХАЙЛОВ-ЛАПиНСКиЙ.

Польпедтехникум – СОХАЦКиЙ, ГРОДЕЦКиЙ, МУЛьКО, Пи щАЛ-
КО, ЗАРЕЧНыЙ, ЛЮБЕЦКиЙ, ЛОСь, ФРЕНКиН, ЧЕРНЕЦКиЙ.

издательства – ГЕРМАН, БОЛиН, НиСВиЖСКАЯ, БЗОВСКиЙ.
Библиотека – ЗАЛЕССКиЙ, ОРГАНищАК, БРУДКО, МО РАВ-

СКАЯ.
Польпедтехникум – ВиТКОВСКиЙ.
Польклуб – МиХАЙЛОВ.
Театр – ПОЛиТУР, ОРГАНищАК, СКиБНЕВСКиЙ, ГО РО Би ЕВ-

СКиЙ.
Верно:                підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 36. Машинопис. Завірена копія. 

№ 21
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО  
Є. К. БОЛиНА-ВЕРНЕРА (ТАРЧиНСьКОГО)

12 грудня 1933 р., м. Київ
… О наличии организации ПОВ и пеовяков* мне известно в сле дую-

щих местах Украины.
Гор. Харьков.
ГРиЗОВСКиЙ М. – укр[аинское] нацмен изд[ательст]во
САВиНСКАЯ – Наркомпрос
∗ Так скорочено називалися члени «ПОВ».
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Гор. Киев.
СКАРБЕК, ПОЛиТУР, ДОБРЖиНСКиЙ, СНАДСКиЙ, СОХАЦКиЙ 

Ст, СОКОЛОВСКиЙ Ант., ГРОДЕЦКиЙ Ст., ГАЛьКЕВиЧ, РЕМСКиЙ, 
ПиДАЛКО

ЯКУБОВСКиЙ – студент ПиП7

ЛиСОВСКиЙ – студент ПиП
КАНТОР – студент ПиП
ЛОСНЯК – студент ПиП
КОЗыНДО – аспирант ПиП
КРЖиЖЕСКиЙ – аспирант ПиП
МОДЗЕЛЕВСКиЙ – аспирант ПиП
ЖЕРО – аспирант ПиП
ДОМБРОВСКиЙ – аспирант ПиП
МиХАЙЛОВ – аспирант ПиП
МАРТыНОВ – студент ПиП
РУДНиЦКАЯ – студент ПиП
БЕРНАДСКиЙ – студент ПиП
ШОТЛАК-ЮРьЕВА – учительница школы № 11
ФРЕНКиНА – институт им. Лисенко
КОВАЛьСКиЙ.
АЛТЕР – укр[аинское] нацмен из[дательст]во
БЗОВСКиЙ
ЗАЛЕВСКиЙ – рабочий на ж[елезной] д[ороге], библиотекарь
МиНиН – сотрудник ПиП. Выехал в Москву
СКиБНЕВСКиЙ – польтеатр
ГОНЦЮРОВСКАЯ – детдом
ГОЛУБОВиЧ – наборщик нацмен типографии
иЛьНиЦКиЙ – облисполком
Верно:                підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 37. Машинопис. Завірена 

копія. 
№ 22

ВиТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ДОПиТУ Є. К. БОЛІНА-ВЕРНЕРА
1 січня 1934 р.

… СКиБНЕВСКиЙ – член ПОВ, лично мне незнаком, знаю о нем со 
слов СКАРБЕКА, МиХАЙЛОВА и БЕРНАЦКОГО. В прошлом – член 
ВКП(б), принадлежавший к так называемой рабочей оппозиции. На 
работу в Киевский польский театр в качестве режиссера пришел после 
снятия оттуда ВАНДУРСКОГО за явно националистическую линию 
в работе. Говорилось о нем, что обладает значительно большим тактом 
и способностями, чем ВАНДУРСКиЙ, вследствие чего возлагались на 
него большие надежды в смысле фашизации театра.

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 38. Машинопис. Завірена копія. 
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№ 23
ВиТЯГ ІЗ ЗІЗНАНь ОБВиНУВАЧУВАНОГО Є. К. БОЛиНА-ВЕРНЕРА

5 січня 1933 р.
… Не последнее место в деятельности ПОВ занимало вредительство 

по линии театральной работы. Репертуар клубных сцен везде был засорен 
пьесами с контрреволюционной отрыжкой. Установка ПОВ была взята на 
избегание переводов советских пьес, взамен чего протаскивались старые 
польские пьесы, пропитанные, если не национализмом, то, по крайней 
мере, мещанством (произведения ЗАПОЛьСКОЙ, ФРЕДРО и друг[их]). 
Как плодовитый драматург для клубных сцен действовал плодивший 
всяческую плоскую халтуру СТАНКЕВиЧ, пьесы которого по дешевке 
покупались периферийными клубами.

Не лучше, хотя в форме более замаскированной, в особенности 
в последние годы, начиная с 1930 г. обстояло дело с репертуаром Киевского 
польского театра. Вредительство в этом театре проводилось довольно 
тонко и полнее не только по линии подбора репертуара, но также по 
линии режиссерского и художественного оформления. Рассказывала мне, 
например, актерка ГАЛьНЕР*, что какую-то пьесу по замыслу автора, 
направленную против фашистской Польши, театр так поставил на селе, 
что лишь усилил национализм крестьян и их тягу к Польше. Все это 
неудивительно, так как при мещанском и националистическом составе 
труппы, политическое руководство театром на протяжении первых 
лет его существования находились в руках ПОЛиТУРА, ШТЕЙНА, 
КРЖиЖАНОВСКОГО.

С приходом ВАНДУРСКОГО положение в театре не улучшилось. 
Борясь против переводных пьес, иногда ему приходилось уступать и тогда, 
как, например, было с «Диктатурой» Микитенко, портил их своими 
отсебятинами. Кроме того, пытался он протаскивать такие до мозга бо-
евые и националистические вещи, как «Серебренный сон Соломеи» 
СЛОВАЦКОГО, анархистские пьесы вроде «Взрыва» ГОЛЯЯ и т. д. Та 
же линия проводилась и после ухода ВАНДУРСКОГО, когда на афишах 
появились не только пьесы ярко шляхетского националиста ФРЕДРО, 
но наиболее реакционные произведения самого заклятого мракобеса, 
из среды польских романтиков, а именно «Небожественная комедия» 
КРАСиНСКОГО. Политический контроль над театром, не говоря 
уже о пеовяках в его руководстве (ВАНДУРСКиЙ, СКиБНЕВСКиЙ, 
СТАНКЕВиЧ), осуществлялся политически пеовякским худпо лит со ве том, 
в который входили: ПОЛиТУР, БЕРНАДСКиЙ, МиХАЙЛОВ, МиНиН.

Для учета значения деятельности театра нужно учесть не только то 
обстоятельство, что это единственный в УССР польский театр, но и его 
частые гастроли вне Киева, в частности выезды бригад на село.

Верно:               підпис
ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 39. Машинопис. Завірена копія. 
∗ Гельнер Ядвіга.
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№ 24
ОБВиНУВАЧУВАЛьНиЙ ВиСНОВОК  

У СПРАВІ № 5555 ЗІ ЗВиНУВАЧЕННЯМ О. Б. СКІБНЕВСьКОГО  
ПО СТ.СТ. 54-2, 54-II.

20 січня 1934 р., м. Київ
Органами ГПУ раскрыта и ликвидирована контрреволюционная 

организация, именовавшаяся – Польская Военная Организация («ПОВ»), 
которая вела активную шпионскую диверсионную, террористическую 
и повстанческую работу с целью свержения диктатуры пролетариата на 
Украине, отторжения УССР от Советского Союза и захвата ее польским 
империализмом.

Созданная в 1916 году ПиЛСУДСКиМ «ПОВ» с 1918 г. развертывает 
на территории УССР, особенно на Правобережье, широкую шпионскую, 
повстанческую и диверсионную работу, являющуюся составной частью 
подготовки похода польских помещиков и буржуазии на Украину 
и оккупации Правобережья 1920 г.

В целях маскировки своей работы и создания легальной базы для 
своей деятельности, «ПОВ» широко практикует влияние своих активных 
членов в ряды коммунистической партии.

Следствием установлено, что еще в 1919 г., при руководящем учас-
тии «ПОВ», была создана в Киеве так называемая Польская Рабоче-крес-
тьянская Коммунистическая партия, через которую проникли в ряды 
КП(б)У руководящие кадры «ПОВ».

Следствием также установлено, что организация широко практи ко-
ва ла внедрение своих членов в компартии Польши и Западной Украины, 
ко торые проводили в рядах этих партий провокаторскую работу, а потом, 
под видом политэмигрантов, перебрасывались в СССР – для шпионской 
ди версионной работы, пополняя кадры «ПОВ» на территории Советского 
Союза.

Оправившись после ликвидации органами ЧК в 1921 г. «ПОВ» на ла-
живает организационные связи, перестраивает свои ряды и вос ста нав ли-
вает деятельность организации.

Следствием установлено, что деятельность организации особенно 
ак тивизируется после майского в 1926 году фашистского переворота 
ПиЛ СУДСКОГО.

Организация развернула широкую шпионскую диверсионную, тер-
ро ристическую, вредительскую и повстанческую работу, имея основной 
сво ей задачей подготовку интервенции со стороны Польши и поднятие 
во оруженного восстания в момент интервенции.

Опираясь на польские национальные и культурные учреждения, 
ко торые служили легальным прикрытием деятельности организации 
и базой кон центрации ее основных кадров, «ПОВ» развернула широкую 
работу по насаждению ячеек организации в Киеве и на периферии, 
особенно в по граничной полосе. «ПОВ» работала под руководством II-го 
Отдела Поль генштаба, поддерживая систематические связи с закордоном, 
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через посредство польских дипломатических представительств в СССР, 
путем посылки специальных курьеров и по каналам связей, которыми 
располагали члены организации, проникшие в ряды партии и занимав-
шие ответственные государственные должности.

Члены контрреволюционной организации – Органищак, Михайлов-
Лапинский, Добжинский, Болин-Вернер и Муравская показывают, что 
ре жиссер польского театра в Киеве – Скибневский Александр Брони сла-
вович, являясь активным членом польской военной к-р организации, про-
во дил национал-шовинистическую работу среди польского населения, 
используя театр, как легальную возможность в своей контрреволюционной 
работе и занимался антисоветской агитацией среди служащих театра. Так, 
ОРГАНищАК в своем показании говорит, что в январе мес[яце] 1933 г. 
Скибневский сам рассказывал ОРГАНищУКУ* о своей принадлежности 
к организации и о связи с одним из руководителей киевской к[онтр]р[е во-
лю ционной] организации – ПОЛиТУРОМ. После – в марте того же года 
был разговор между ОРГАНищУКОМ и СКиБНЕВСКиМ в кабинете 
пос леднего, где СКиБНЕВСКиЙ говорил о предстоящей войне между 
СССР и Польшей, а, в связи с этим, – о необходимости усиления работы 
организации для подготовки восстания в тылу Красной Армии, в момент 
интервенции со стороны Польши. Тогда же СКиБНЕВСКиЙ ознакомил 
ОРГАНищУКА с членом организации – актером польского театра ГО-
РО БиЕВСКиМ, и они втроем обсуждали вопрос о ведении национал-
шовинистической работы посредством театра (см. л[ист] д[е ла] 10).

МиХАЙЛОВ-ЛАПиНСКиЙ показывает, что СКиБНЕВСКиЙ из-
вес тен ему, как активный член к[онтр]р[еволюционной] организации, ко-
то рый познакомил его – Михайлова еще с другими членами организации – 
КО ВАЛьСКиМ и НЕХЗВЕЦКиМ, коих СКиБНЕВСКиЙ рекомендовал, 
как активных и способных работников в к[онтр]р[е во лю цион ную] орга-
низацию (см. л[ист] д[ела] 21, 22).

ДОБЖиНСКиЙ, состоявший в руководстве Киевской организации, 
показывает, что при распределении сил организации, в период 1930–
[19]33 гг., на СКиБНЕВСКОГО, ПОЛиТУРА, ОРГАНищУКА и ГО-
РОБиЕВСКОГО было возложено ведение контрреволюционной работы 
в польском театре по обработке масс польского населения в национал-
шовинистическом духе и вербовке людей в организацию среди служащих 
театра (см. л[ист] д[ела] 23).

БОЛиН-ВЕРНЕР и МУРАВСКАЯ показывают об антисоветской 
де я тельности СКиБНЕВСКОГО, который использовал театр, как ле-
галь ную возможность для антисоветской работы в распространении 
на ционал-шовинистического влияния на польское население, МУРАВ-
СКАЯ указывает на факты контрреволюционной агитации, проводимой 
СКиБ НЕВСКиМ среди служащих театра, коих призывал бросить работу 
и предъявлять требования об улучшении материального положения ра-
бот ников театра (см. л[ист] д[ела] 24–26, 19, 20).

∗ Тут і далі у тексті написано «Органищук» замість «Органищак»
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Обвиняемый СКиБНЕВСКиЙ в показании от 8 июля 1933 года, не 
при знавая себя участником контрреволюционной организации, од на-
ко, подтверждает свою связь с ПОЛиТУРОМ, МиХАЙЛОВыМ, ОР-
ГАНищУКОМ и другими, под влиянием коих проводил национал-шо-
ви нистическую работу среди польского населения, используя театр, как 
ле гальную возможность для антисоветской работы, и не отрицает факт 
ра боты среди актеров, коих обрабатывал в национал-шовинистическом 
духе. В последующих своих показаниях и этот момент отрицает.

Суммируя изложенное, СКиБНЕВСКиЙ Александр Брониславович, 
1903 г., урож[енец] г. Москвы, сын рабоч[его], образов[ание] специальное, 
высшее, режиссер, б/п, член союза Рабис, женат, по национальности – 
поляк, подд[анный] УССР, служивший в Кр[асной] Армии рядовым, не 
судившийся, – обвиняется в том, что будучи режиссером польского театра 
в Киеве, был завербован в контрреволюционную польскую военную 
организацию и активно проводил контрреволюционную работу – по 
заданию организации – среди польского населения, что предусмотрено 
ст.ст. 54–2, 54-II УК УССР.

На основании выше изложенного дело по обвинению. СКиБ НЕВ-
СКОГО Александра Брониславовича передать на рассмотрение Судебной 
Трой ки при Коллегии ГПУ УССР, с ходатайством о применении меры 
Соц защиты к обвиняемому – ЗАКЛЮЧЕНиЕ В КОНЦЛАГЕРЕ СРОКОМ 
НА ПЯТь ЛЕТ.

Справка: 

1. Обв[иняемый] СКиБНЕВСКиЙ Алекс[андр] Брони сла во вич со-
дер  жи тся под стражей в Киевском Допре и с сего числа пере чис ляется за 
Суд тройкой при Коллегии ГПУ УССР. 

2. Вещдоков нет.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННыЙ  
СЛЕД[СТВЕННОЙ] ГРУППы    [Саранин]

Согласен:
НАЧ[альник] 
СЛЕД[СТВЕННОЙ] ГРУППы СПО8   [Гольдман]

Утверждаю:
ЗАМ[еститель] НАЧ[альника] 
КОО ГПУ           [Чердак]

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 40–43. Машинопис, завірений 
підписами.
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№ 25
ВиСНОВОК ЗІ ЗВиНУВАЧЕННЯ О. Б. СКІБНЕВСьКОГО 

ПО СТ. 54-II УК. СПРАВА № 5555
23 лютого 1934 р., м. Київ

Скибневский обвинялся в том, что состоял членом «ПОВ» и проводил 
вредительство на культурном фронте, используя для этого польский театр, 
где он был техническим руководителем, как орудие распространения 
идей к[онтр]р[еволюционной] национ[алистической] обработки людей 
в антисоветской духе, для вербовки в члены «ПОВ» (Горобиевский).

В первичных своих показаниях Скибневский виновным себя признал 
и впоследствии от них отказался.

Принадлежность Скибневского к «ПОВ» подтверждается пока за ни-
ями членов «ПОВ» Болиным, Добжинским, Михайловым, Ор га ни ща-
ком. 

При опросе лично Органищака и Добжинского они подтвердили 
при надлежность Скибневского к «ПОВ», при чем Органищак заявил, что 
имел несколько бесед о работе «ПОВ» со Скибневским и последний в от-
дельных случаях сам был инициатором этих разговоров.

исходя их этого, считаю необходимым с предполагаемой мерой меру 
соцзащиты согласиться применить высылку сроком на три года.

Прокурор       [Фомич]

ГДА СБУ, ф. 6, спр. 60830 фп., т. 44, арк. 44. Машинопис. 

1 КОО – Київський обласний відділ.
2 Рабис – Профспілка працівників мистецтва.
3 ОО – Особовий відділ.
4 УВО – Український військовий округ.
5 ГПУ – Головне політичне управління.
6 САСШ – Північно-американські сполучені штати.
7 ПИП – Польський педагогічний інститут.
8 СПО – Секретно-політичний відділ.
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Якобчук надія

ЛИсТИ І. М. КАМАнІнА До П. Я. сТеБнИцьКоГо 
(1908–1910 роки)

У публікації подано листи відомого українського вченого І. М. Каманіна 
до П. Я. Стебницького – знаного громадсько-політичного діяча, публіциста 
і видавця. Визначено основні сюжети, інформаційний потенціал та значення 
кореспонденцій.

Ключові слова: І. М. Каманін, П. Я. Стебницький, епістолярна спадщина, 
історичне джерело.

В публикации представлены письма известного украинского ученого 
и. М. Ка манина к П. Я. Стебницкому – общественно-политическому деятелю, 
публицисту и издателю. Определено основные сюжеты, информационный по-
тенциал и значение корреспонденций.

Ключевые слова: и. М. Каманин, П. Я. Стебницкий, эпистолярное наследие, 
исторический источник.

The letters of known Ukrainian scientist I. M. Kamanin to the famous politi-
cal figure, the publicist and publisher P. Y. Stebnyts’kyi are studied and published in 
the article. Main plots, information potential and value of correspondences are deter-
mined.

Key words: I. M. Kamanin, P. Y. Stebnyts’kyi, an epistolary heritage, a historical 
source.

Епістолярна спадщина відомих українських науковців та громадсько-
політичних діячів є важливим джерелом для дослідження вітчизняної 
історії у цілому та особливостей суспільного та культурного життя країни, 
що не відобразилися в офіційних документах. У приватному листуван ні, 
незважаючи на певну суб’єктивність поданих у них фактів, є цінна ін-
формація про погляди та ставлення кореспондентів до конкретних подій 
та змін свого часу, а також деякі деталі, що дають можливість усунути 
прогалини у дослідженні їхнього життєвого та творчого шляху.

Значні масиви листування уже опрацьовано та опубліковано дос-
лідниками. Серед них кореспонденція І. Огієнка, Є. Чикаленка, М. Гру-
шев ського, В. Винниченка та інших. Однак багато епістолярних колекцій 
до сі залишаються маловідомими. До таких належить приватне листування 
ві домого вітчизняного історика, архівіста, археографа та палеографа 
кін ця ХІХ – початку ХХ ст. Івана Михайловича Каманіна (1850–1921)*. 

* Упродовж 1883–1921 рр. І. М. Каманін працював у Київському центральному 
архіві давніх актів (КЦАДА) на посадах помічника бібліотекаря (з 1883 р.) та ар-
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Людина з надзвичайно широким полем діяльності, яка вдало поєднува ла 
наукову працю з громадськими справами, він відгукувався на різні зміни 
у громадсько-політичному та культурному житті України, а насамперед 
Києва. Сучасник дослідника В. Базилевич, характеризуючи його, як осо-
бистість, згадував: «Редкое научное начинание в Киеве обходилось без 
деятельного участия ивана Михайловича»1.

Епістолярна спадщина ученого кількісно велика (понад 700 оди-
ниць). Для неї характерною є значна інформативність та тематична 
різ номанітність. Однак у поле зору дослідників потрапило ще не все 
лис тування І. Каманіна. Досі опрацьовано листи науковця до М. С. Гру-
шев ського2, О. М. Куліш (Ганни Барвінок)3, М. В. Довнар-Запольського4, 
М. Ф. Вла димирського-Буданова5 та А. Шелухіна6.

Метою нашої публікації є джерелознавчий аналіз та оприлюднення 
листів І. М. Каманіна до П. Я. Стебницького, а також визначення їх 
основних сюжетів, інформаційного потенціалу та значення.

На початку ХХ ст. вчений активно досліджував проблеми вітчизняної 
історії, збирав документи з історії Хмельниччини, друкував археографічні 
праці, брав активну участь у наукових і громадських заходах, а також 
долучився до видавничої справи, ставши редактором повного зібрання 
творів П. О. Куліша, яке вирішила підготувати до друку дружина пись-
мен ника Олександра Михайлівна.

Саме це впродовж кількох років пов’язувало І. Каманіна і Петра 
Януарійовича Стебницького, відомого активного учасника українського 
національного руху, публіциста, видавця і благодійника. Більшу частину 
свого життя останній проживав у Петербурзі, де своєю подвижницькою 
працею сприяв розвитку вітчизняного літературного життя. У 1909–
1916 рр. Петро Януарійович був головою «Благотворительного общества 
издания общеполезных и дешевых книг», що згодом перетворилося 
у популярне українське видавництво. Через його руки проходили сотні 
рукописів і готових до друку книжок, авторам яких він допомагав долати 
жорсткі цензурні перешкоди7. П. Стебницький співпрацював з редакціями 
багатьох періодичних видань: «Киевская старина», «Украинский вест ник», 
«Украинская жизнь», «Літературно-Науковий вістник», «Рада», «Се ло». 
У них друкував публіцистичні праці, присвячені українському пи танню.

І. Каманін знав П. Стебницького заочно. Їх відносини були суто ді-
ловими. З розмов із О. М. Куліш та родичкою діяча О. Ф. Струтинською 
він довідався про жвавий інтерес останнього до організації видання 

хіваріуса (з 1903 р.). Був членом Київської археографічної комісії, Історичного 
товариства Нестора-літописця, Київського товариства старожитностей і мистецтв, 
Київського відділу Російського воєнно-історичного товариства, Українського 
наукового това ри ст ва в Києві, НТШ у Львові, кількох комісій у складі УАН тощо. 
Співпрацював із жур налами «Киевская старина», «Чтения в историческом обществе 
Нестора-ле то пи сца», «Военно-исторический вестник» та ін. Розробив методику 
складання описів до актових книг КЦАДА та першої української актографії. Автор 
багатьох праць із всесвітньої, української, російської історії феодальної доби та 
періоду ко заччини.
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творів П. Куліша. Тому, готуючи до друку поезії письменника вчений 
звер нувся до нього за порадою та допомогою.

Листування І. Каманіна з П. Стебницьким налічує 18 одиниць. Воно 
зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В. Вернадського (фонд ІІІ) та відділі рукописних фондів та текстології 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (фонд 27). У першій 
з названих установ виявлено кореспонденції, написані І. Каманіним, 
а у другій – зворотне листування.

Епістолярій І. Каманіна – це шість великих листів (2–4 аркуші) 
та три листи-записки. Всі кореспонденції написані чорним чорнилом 
з обох боків невеликих аркушів (13.5х21.8 см.) білого паперу, іноді 
в лі нію. Текст розміщено по всій ширині аркуша. На перших аркушах 
листів № 52310–52315 є відступи від лівого краю на 1,5–2 см. Почерк 
розбірливий, але деякі літери мають декілька варіантів написання. 
Зокрема літера «л» часто має вигляд латинської, а «х» – подовженої лінії. 
Мова листів – російська, з вживанням відповідних буквених комбінацій: 
твердого знаку у кінці слів, що закінчуються на приголосну, закінчень 
типу «-аго», «-іе».

7 кореспонденцій мають точну дату, вказану автором, а 2 листи-за-
писки нами датовано за поштовими штампами. Всі листи надіслано з Ки-
є ва до Петербурга.

Центральним сюжетом листування є підготовка до друку зібрання 
тво рів та листів П. О. Куліша. У першому листі до П. Стебницького І. Ка-
манін повідомив, що під його редакцією друкується багатотомник, і по-
просив допомогти розшукати необхідні матеріали в Імператорській пуб-
лічній бібліотеці8. Із зворотних кореспонденцій довідуємося, що адресат 
по годився допомагати виданню, але через значну зайнятість не міг ви ко-
нати прохання особисто, тому запропонував компромісне рішення – до-
ручити пошук творів П. Куліша одному або кільком студентам9.

У листуванні І. Каманіна з П. Стебницьким також наявна важлива 
інформація про поезії П. Куліша, надруковані у періодиці кінця ХІХ ст., 
що значно доповнить бібліографію творів письменника. Зокрема 7 лютого 
1908 р. учений надіслав Петру Януарійовичу список віршів П. Куліша, 
що відшукав у його паперах, із проханням перевірити, коли і де вони 
були опубліковані.

Із наступних кореспонденцій П. Стебницького черпаємо відомості 
про налагодження пошуку і опрацювання часописів «Газета А. Гатцука» 
та «Днепр». Автор їх надіслав І. Каманіну бібліографічні довідки про ці 
видання, два зошити переписаних поезій та оповідань П. Куліша, а також 
список невідомих ученому творів письменника10. Серед них такі: «На-
кануне 17-го октября», «Нигилист», «Возсоздание», «Заворожена кри-
ниця», «Добродіям Ляхам», «Лілія», «Побратими», «Земляцтво» то що.

Крім того, з листування І. Каманіна з П. Стебницьким довідуємося, 
що до зібрання творів П. Куліша було залучено не лише опубліковані 
матеріали та рукописи з особистого архіву письменника, який зберігала 
його дружина, а й документи з приватних колекцій. Так Петро Януарійович 
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викупив у родички О. М. Куліш Катерини Миколаївни Азанчевської 
збірку поезій та листів П. Куліша, в якій були раніше невідомі твори11. 
Кошти, витрачені на цю справу, він назвав своїм внеском у видання12.

У кореспонденціях І. Каманіна є відомості про структуру майбутнього 
багатотомника та плани редактора щодо біографії письменника13. 
Наприкінці червня 1908 р. учений повідомив, що перший том зібрання 
творів П. Куліша уже віддруковано і передано до цензурного комітету. 
З листів отримуємо відомості про його зміст.

П. Стебницький був одним із передплатників видання. В останніх 
своїх кореспонденціях І. Каманін висловив йому щиру подяку за допомогу 
у підготовці книги. У листі, датованому 8 квітня 1910 р. містяться 
відомості про надіслання Петру Януарійовичу четвертого тому зібрання 
творів та листів П. Куліша та друк наступної частини.

Крім проблеми підготовки до друку перших частин багатотомника 
одного з найвідоміших українських письменників ХІХ ст., у листах І. Ка-
маніна йдеться про деякі деталі громадсько-політичного життя. Так, у лис-
ті-повідомленні від 7 лютого 1908 р. вчений запитав дописувача про його 
вра ження від ІІІ Державної Думи, а пізніше поділився роздумами про 
керівника парламенту наступного скликання. В одній із кореспонденцій 
є короткий опис похорону В. Б. Антоновича14.

Підсумовуючи, можна сказати, що листи відомого ученого І. Каманіна 
до громадського діяча, видавця та благодійника П. Стебницького мають 
значний інформаційний потенціал. Вони допомагають уточнити відомості 
про підготовку до друку першого тому «Собрания сочинений и писем 
П. А. Кулиша», з’ясувати деякі деталі громадського та політичного 
жит тя України початку ХХ ст., а також доповнити бібліографію творів 
письменника. Крім того, зі змісту листів видно, що обидва дописувачі 
щиро вболівали за свою справу і прагнули підготувати серйозне і ґрун-
товне видання, незважаючи на те, що наукова громадськість оцінила 
перший том творів П. Куліша за редакцією І. Каманіна дуже критично15.

Нижче друкуємо листи І. Каманіна до П. Стебницького. Вони по-
даються за автографами зі збереженням авторської лексики та мов но-
сти лістичних особливостей. При написанні окремих слів застосовано 
нор ми сучасного правопису та загальноприйняті правила транслітерації. 
Про пущено твердий знак у кінці слів. Літеру «ђ» змінено на «е», літеру 
«і» – на «и», буквосполучення «ия» та «ія» – на «ие», «ея» – на «ее». 
За су часним правописом подано написання власних назв, прикметників, 
де я ких іменників (Київа – Києва; историческаго – исторического, старо-
рус ских – старорусских тощо). Авторські підкреслення збережено; ско-
рочення, крім загальноприйнятих, розшифровано у квадратних дуж ках. 
Дати, встановлені автором публікації, вказано у квадратних дужках над 
текстом листа.

1 ІР НБУВ, ф. 33, № 839, арк. 3 зв.
2 Мицик Ю. А. Листи І. М. Каманіна до М. С. Грушевського // Укр. архівознавство: 

історія, сучасний стан та перспективи. – К., 1997.
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у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 
// Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. C. Грушевського НАН України, 2008. – Т. 16 – С. 302–316.

4 Київський центральний архів давніх актів.: зб. документів: у 2 т. / [упоряд. 
Л. М. Муромцева, В. В. Страшко, Л. А. Сухих]. – К., 2002. – Т. 1. – С. 236–237, 
239–240.

5 Там само. – С. 271–274.
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7 П. Стебницький. Вибрані твори / [упоряд. І. Старовойтенко]. – К.: Темпора, 

2009. – С. 13.
8 ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52310, арк. 1–1 зв.
9 Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України, ф. 27, од. зб. 45. Лист П. Я. Стебницького до І. М. Каманіна від 21 
січня 1908 р., арк. 1–2.

10 Там само, од. зб. 47. Лист П. Я. Стебницького до І. М. Каманіна від 26 лютого 
1908 р., арк. 1–2. 
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1908 р., арк. 2 зв.

12 Там само, арк. 3 зв.
13 ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52314. Лист І. М. Каманіна до П. Я. Стебницького від 12 

березня 1908 р., арк. 12–12 зв.
14 Там само. Лист І. М. Каманіна до П. Я. Стебницького від 12 березня 1908 р., 

арк. 12 зв.
15 М. Ж. [Д. Дорошенко]. Сочинения и письма П. А. Кулиша. Т. 1. издание 

А. М. Кулиш под ред. и. Каманина. – К., 1908. Ст. VІІІ+395+133+ІІІ // Рада. – 1908. – 
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№ 1
16 січня 1908 р., м. Київ

Многоуважаемый Петр Яннуарьевич!*

Зная из Вашей корреспонденции к Александре Михайловне Кулиш 
о Вашем знакомстве с ней и о Вашем интересе к изданию полного соб-
рания сочинений и писем П. А. Кулиша, а также зная из бесед с Вашей 
дос топочтенной тетушкой Александрой Фокичной Струтинской о Вашей 
при частности к украинской литературе, я и позволяю себе, как во имя 
[П.] Кулиша, так и во имя литературы, обратиться к Вам со следующей 
по корнейшей просьбой:

Под моей редакцией печатается полное собрание сочинений 
П. А. Ку лиша, в которое войдут, между прочем, и стихотворения [П.] Ку-
ли ша на «новорусском» языке (как называл [П.] Кулиш ве ли ко рус ский 
язык). Эти стихотворения (не знаю все ли?) имеются у меня в вырезках, 
сде лан ных самим [П.] Кулишом. Между ними есть три стихотворения 
на «старорусском» языке (украинском). Эти стихотворения печатались 
частью в изд[ании] «Днепр»1, частью в «Газете Гатцука»2. Вырезывая* 

свои стихотворения из этих изданий, [П.] Кулиш не отмечал времени 
и места их напечатания. При печатании же полного собрания сочине-

* Так у тексті документа.
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ний эти указания необходимо сделать, потому что они хотя отчасти ука-
зывают на хронологию произведений [П.] Кулиша. Попытки мои най ти 
в Киеве «Днепр» или «Газету Гатцука» не увенчались успехом. Поэтому 
я и обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой навести эти справ ки 
в Спб. в импер[аторской] Публич[ной] Библиотеке или другой какой ли-
бо. С этой целью я прилагаю подробное описание вырезок. Будьте так 
добры сообщите когда и где каждое стихотворение напечатано: назва-
ние* издания, год, месяц, номер и страницу.

Вместе с тем в «Газете Гатцука» напечатан был и роман [П.] Кули-
ша: «Метель» (1876 г.). Этого романа я также нигде не могу добыть. 
Если его нельзя купить у букинистов, то, быть может, можно переписать. 
Все расходы по исполнению моих покорнейших просьб будут тотчас 
возмещены, так как Александра Михайловна предоставляет для этого 
необходимые средства.

Может быть в Вашей собственной библиотеке найдутся редкие про-
изведения [П.] Кулиша, напр[имер]: «Куліш у пеклі», и друг[ие]. Очень 
много обязали бы меня и Александру Михайловну сообщением всего 
подобного.

Объявление о подписке на [П.] Кулиша скоро будет напечатано 
в га зетах. Есть ли украинские издания в Спб., где бы можно было по-
мес тить объявление? В Киевском украинском календаре, изд[анном] 
«Про світой», нет на это указаний, хотя перечислены все галицкие и бу-
ко винские.

Позволите ли мне обращаться к Вам с подобными просьбами и о дру-
гих произведениях [П.] Кулиша? Если Вам окажется необходимой пе ре-
пис чица, то рекомендую Вам почтенную старушку Надежду Ва силь евну 
Плет неву, киевлянку, попавшую с родными в Спб. Ее адрес (если только 
он не переменился): «Знаменская № 55, кв. 22 полковника Адриана Фо-
мича Юшкевича, у которого и живет г[оспожа] [Н.] Плетнева. Она пе-
реписала для меня «Хуторную философию».

О своем обращении к Вам сообщу Александре Михайловне Кулиш.
Примите уверение в искреннем к Вам почтении всегда готового, 

в свою очередь, к Вашим услугам и. Каманина
Мой адрес: Киев, Университет, Центральный Архив, ив[ану] Ми-

х[ай ловичу] Каманину.

P. S. извините за причиняемые хлопоты, за которые я обязательно 
вы ражу Вам благодарность в издании, а Александра Михайловна, быть 
мо жет, выразит Вам свою благодарность и в более реальной форме – 
в поднесении самого издания Вам.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52310, арк. 1–2 зв.

* Так у тексті документа.
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№ 2
27 січня 1908 р., м. Київ

Многоуважаемый Петр Януариевич!
искренне благодарю Вас за присланный ответ. Обращаясь к Вам 

с просьбой о содействии, я не знал, что Вы очень заняты. Я буду Вам 
весьма признателен если Вы вообще устроите дело получения нужных 
для издания сведений, примите на себя надзор за работой тех молодых 
людей, которым Вы найдете возможным поручить дело. Важность такого 
надзора я уже испытал, когда мне из Киева раньше приходилось делать 
такие поручения заочно неизвестным лицам.

Поэтому, если Вы поручите труд студенту или курсистке – для меня 
совершенно безразлично. Я не решился бы утруждать Вас просьбой 
и поручал бы его г[оспо]же [Н.] Плетневой, но она во 1-х, большая 
старуха – 74-х лет, во 2-х, больная: недавно перенесла тяжкую операцию 
(удаление кисты) и с трудом, кажется, двигается; поэтому ездить в им-
пер[аторскую] Публ[ичную] библио[те]ку да там работать си дя, когда 
ей нужно полежать – для нее затруднительно. Если она мне изготовляла 
копии некоторых произведений [П.] Кулиша, то благодаря тому, что мог-
ла доставать книги себе на дом. «Газету Гатцука» так удобно брать – 
невозможно, когда она нужна всего, быть может, на час или два. Да 
и выдает ли библиотека книги на дом? При покойном [В.] Стасове3 (она 
была знакома с ним) ей выдавали, а теперь – нет надежды. Поэтому 
я и думаю, что молодой человек эту работу выполнит скорее и с меньшими 
препятствиями. Я указал Вам на г[оспо]жу [Н.] Плетневу на случай если 
бы Вы встретили затруднение в приискании надежного переписчика. 
Кстати скажу несколько слов о ней. Она работала в архиве 22 года, чи-
тала древние русские, польские и латинские оригиналы так, как не всег-
да прочтут и опытные архивисты. Архив, да и все, кому приходилось 
об ращаться к ее услугам, с сожалением вспоминают и думают о том, что 
обс тоятельства заставили ее оставить Киев. В Петербурге она заболела, 
и теперь – инвалид.

издание и я, и Александра Михайловна действительно предполагали 
сделать срочным, но зимнее время препятствует Александре Михайловне 
побывать в городе у нотариуса и засвидетельствовать некоторые до ве-
рен ности, необходимые для ведения издания.

Придется немного замедлить с выпуском первого тома. В виду этого 
и напечатанное объявление я задержал и в газеты думаю разсылать* 
объявления лишь теперь. Хотел я послать и в некоторые петербург[ские] 
малорусские периодические издания; но из календаря киевской «Про сві-
ти» с удивлением увидел, что и петербургские и московские малорусские 
издания – прекратили[сь], держутся* лишь киевские. Быть может это не-
ос ведомленность редакции календаря? Но трудно предполагать.

Поэтому, многоуважаемый Петр Януариевич, не откажите взять 
на себя труд поручения просмотра нужных для собрания сочинений 

* Так у тексті документа.
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[П.] Кулиша изданий и позвольте просить Вас рекомендовать молодых 
людей мне, когда я встречу необходимость в подобных же справках на 
будущее время.

С совершенным почтением и благодарностью за любезную го тов-
ность послужить делу издания остаюсь, в свою очередь, готовым к Ва-
шим услугам.

И. Каманин
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52311, арк. 3–4 зв.

№ 3
7 лютого 1908 р., м. Київ

Многоуважаемый Петр Януариевич!
Простите, что снова безспокою* Вас моей просьбой. Если Вы 

уже организовали наведение необходимых для издания сочинений 
[П.] Кулиша справок и переписку недостающего, то не откажите сообщить 
работающему студенту (или курсистке), что в «Газете Гатцука» за 1875 г., 
в № 47, должно встретиться произведение [П.] Кулиша «иов Железо». 
Я не знаю, что это: стихотворение, исторический очерк или критическая 
статья? У меня ее нет. Надо переписать. Если это стихотворение – то 
откладывать нельзя. Если же историч[еский] очерк или критич[еская] 
статья, то можно не спешить, потому что 1-й и 2-й томы будут заняты 
сти хотворениями; романами и повестями будут заняты следующие томы 
и только в дальнейших пойдут историч[еские] труды [П.] Кулиша. Что 
касается до «Метели в степи» (из «Гатцук[а] газеты»), то она нужна мне 
не сейчас, поэтому и с ней можно не торопиться.

Очень нужно мне все стихотворное, вышедшее из-под пера [П.] Ку-
лиша.

Чи буваєте «під стелями Думи»? Яке враження робить на Вас Третя 
Дума? Мабуть Павло Смуток** став ще смутнійшим***?

Примите уверение в искреннем уважении и преданности всегда 
готового к Вашим услугам и. Каманина

Централ[ьный] Архив У[ниверсите]т.
В бумагах покойного П. А. Кулиша мной найдены следующие его 

стихотворения:
1. «Земляцький романс»4* – на украин[ском] языке состоит из трех 

куп летов, каждый в пять строк. Подпись «П. Кулиш». Каждый куплет 
начинается и оканчивается стихом «Яке нам діло до того»

Под этим стихотворением редакцион[ное] примечание: «Вслед за 
этим произведением известного малорусского писателя в «Днепре» по-
явит ся серия других, любезно предоставленных почтенным автором 
в наше распоряжение» Ред[акция].

* Так у тексті документа.
** Вірогідно автор має на увазі П. Я. Стебницького.
*** Так у тексті документа.
4* Тут і далі у тексті документа підкреслення чорним чорнилом рукою 

І. М. Каманіна.
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2. «Гаданне-вищуванне» – на украин[ском] языке. Пять куплетов; 
в каждом – 6 стихов-строк. 1-я строка: «Петрівочка нічка тепленька-
ясненька». Каждый куплет оканчивается стихом: «и тихо-тихесенько 
несе річка воду». Подпись: «П. Кулиш»

3. «Пасіка» (присвячую Ганні Барвінок)» – на украин[ском] языке; 
14 куплетов; в каждом – 2 стих-строки. Начальная строка: «Старий дід 
сирота, ні дітей, ні дружини». Последняя строка: «У раю мав ту рожу 
поміж квітоньками». Подпись: П. Кулиш

4. Фельетон: «Степная элегия» – на русском языке. Элегии пред-
шествуют три эпиграфа: из девичьей песни, из молодецкой песни и из 
стариковской песни. Эпиграфы – на украин[ском] языке. Элегия из 
трех куплетов; 1-й – из 12 стихов; 2-й – из 20 стихов и 3-й куплет – из 
16 сти хов. Начальная строка: «Пустыня, глушь…. Путивль и славный 
Ки ев». Последняя строка: «Проникается началами культуры». Подпись: 
«П. Кулишь. Борзна, Чернигов[ская] губ[ерния]»

Все эти стихотворения, принимая во внимание шрифт и правописа-
ние, напеча[та]ны до 1876 г. в каком-то издании «Днепр», которое 
выходило на юге. Желательно, да и необходимо, иметь сведения: когда 
выходило издание? где выходило? Сколько лет выходило? В какие годы? 
Было ли оно ежедневное, еженедельное или ежемесячное? Кто был 
редактором «Днепра»? Не [А.] Гатцук ли? В каком году, номере и на 
какой странице помещены стихи [П.] Кулиша?

5. «Воззвание» – на рус[ском] языке; четыре куплета; каждый из 4-х 
строк. Первая строка: «Ты широка, земля моя родная», Последняя строка: 
«Не загражден никем перед тобой». Подпись «П. К.» 27 октября 1876 г». 
Эти и все следующие произведения напечатаны в «Газете Гатцука»

6. «Вызов» – на рус[ском] языке; четыре куплета в каждом – 4 стро ки. 
Начальная «Нет, хищная толпа бездушных богачей». Последняя строка: 
«Да будет страшный суд! Да будет суд последний». Подпись: «П. К.»

7. «Приговор» – на рус[ском] языке; семь куплетов, в каждом – 
4 строки. Эпиграф: «Вскую шаташася языцы» и проч[ее]. Начальная 
строка: «С Востока весть пришла – шатаются языцы ». Последняя строка: 
«и, как скудельничьи сосуды, сокруши!» Подпись «П. К.»

8. «Война» – на рус[ском] языке; 4 куплета, по 4 строки в каждом. На-
чальная строка: «Так, это он, призывный звук трубы»….. Последняя стро-
ка: «и в сердце мысль одна, заветная, святая». Подпись: «П. К.». На вы-
резке сохранилась пометка номера «Газеты Гатцука»: № 47 – А. Гат [цук].

9. «Герою» – на рус[ском] языке; семь куплетов; в каждом – 4 стро-
ки. Начальная строка: «Мы видели тебя среди степей хивинских». Пос-
ледняя: «Россия сохранит в душевном тайнике». Подпись: «П. К.». В вы-
носке изречение из Тацита на латин[ском] языке; в скобках – перевод на 
русский.

10. Заглавия нет – три звездочки вместо него. Стихотворение на 
русском языке; из 4-х куплетов в каждом – по 4 строки; начальная: 
«Безсмысленно стихи мои журчат»; последняя: «и в сердце поселю 
страданий сладких муки». Подпись «П. К.».
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11. «К народным певцам» – на русском языке; девять куплетов; 
в каждом – 4 строки. Начальная: «Зачем же смолкли ваши струны», 
Последняя: «Не даст ему меж нас удела на земле». Подпись: «П. К.»

12. «Западникам» – на русском языке; восемь куплетов; каждый из 
трех строк, а последний (8-й) – из 4-х. Начальная строка: «В познание 
вещей мы очень глубоко»; последняя: «А что уж через чур и стыдно 
и грешно!». Подпись: «П. К.».

13. «Приглашение» – на русском языке; у меня в вырезке имеется 
пять куплетов; в каждом по 4 строки. Начальная: «Нам памятны былые 
времена». Последняя имеющаяся у меня строка: «В смеренные сердца – 
сомнений тяжких муки». Окончания – нет. – П. А. Кулиш своей рукой 
над писал «Знайти кінець в Гатц[ука] газеті».

Поэтому необходимо – нужно:
А. Найти и переписать окончание «Приглашения»
Б. Отметить в каком номере, в какой газете, за какой год, в котором 

номере, от какого месяца и числа, на какой странице напечатано каждое 
из указанных стихотворений

В. Нет ли там же других произведений [П.] Кулиша?
Г. Найти и переписать в «Газете А. Гатцука» роман [П.] Кулиша 

«Метель». Он печа[та]лся в 1876 году. – Все расходы будут возмещены.
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52312, арк. 5–8.

№ 4
14 лютого 1908 р., м. Київ

Многоуважаемый Петр Януариевич!
Приношу искреннюю благодарность за сообщение об организации 

розысков сочинений [П.] Кулиша и за отыскание неизвестных мне 
стихотворений, повестей и вообще статей [П.] Кулиша. Пожалуйста, 
поручите г[оспо]же [C.] Карпинской переписать их. Прежде всего мне 
нужны стихотворения («Накануне 17-го октября», «Возсоздание», «Ни-
ги лист»); об указанных Вами я совершенно не знал и вырезок не имел.

Статьи «Галицкая часть русского мира» и повесть «Царевич Алек-
сандр Ахия» также надо переписать, но не спеша. «Газету Гатцука» в Ки-
е ве я нашел за три года лишь 1881, 1882 и 1883; остальных годов нигде не 
сохранилось. В просмотренных мною номерах «газеты» ничего ни под 
полным именем [П.] Кулиша, ни под его инициалами, ни под известны ми 
мне псевдонимами ничего не нашлось. Я думаю, что с конца 70-х годов 
[П.] Кулиш едва ли что-нибудь помещал у [А.] Гатцука. Но просмотреть 
не мешает, так как при каждом годе газеты есть обстоятельное оглавление 
и времени много не потребуется.

О «Днепре» я справлялся в Киеве, но его нигде ни нашел. Если 
не найдется его и в Спб., то придется обратиться в Екатеринослав. Не 
найдется ли там экземпляр в Публичн[ой] Город[ской] Библиотеке.

Хотя трудно расчитывать, что бы [П.] Кулиш многое помещал там, 
но для очистки совести надо сделать все возможное в наших силах.
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Указания на полное, приблизительно, перечисление сочинений 
[П.] Ку лиша я нашел только у [М.] Комарова4 в «Дубових листях»5 и в би-
ографиях [П.] Кулиша. [М.] Петрова6 книгу я также имею, но у него све-
дения далеко не полны. Что же касается до Энциклопед[ического] Словаря 
и Большой энциклопедии, то, по правде скажу, что отношусь к ним хотя 
и с уважением, но не верю в их полноту и потому я не заглядывал в них, 
с целью найти указания на неизвестные мне сочинения [П.] Кулиша.

Пояснения и примечания ко всем произведениям [П.] Кулиша обя-
зательно надо переписать. Снабжение [П.] Кулишем всякими при ме-
чаниями своих стихотворений было в обычае [П.] Кулиша и они ред-
ко снабжены его инициалами. Поэтому ни одного примечания или 
по яснения нельзя опускать. К примечаниям без подписи [П.] Кулиша 
я сде лаю необходимую оговорку.

Против работы барышни по часам я ничего не имею, но думаю, что 
часовая работа применяется лишь к разыскиванию сочинений [П.] Кули-
ша и пересмотру старых журналов, а к переписке будет применена по-
лист ная плата.

Я думаю, что против этого ничего не может иметь и Александра 
Михайловна.

В польской библиографии Финкеля я нашел указание на одну 
толь ко неизвестную мне работу об иове Железе, помещенную в «газе-
те [А.] Гатцука» за 1875 г. № 47 и в последнем письме просил Вас пе-
редать барышне поручение разыскать и переписать эту статью. Нашла 
ли она её?

Г[оспо]жа [C.] Карпинская не родственница ли г[оcподина] Кар пин-
ского, директора 5-й гимназии в Киеве?

Пишу поспешно и потому быть может не совсем последовательно 
и складно.

Примите уверение в искреннем почтении и благодарности за хлопо-
ты всегда готового к Вашим услугам 

И. Каманина
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52313, арк. 9–10 зв.

№ 5
12 березня 1908 р., [м. Київ]

Сердечно благодарю Вас, многоуважаемый Петр Януариевич, за 
при сланные копии стихотворений [П.] Кулиша из «Газеты [А.] Гатцука» 
и «Днепра». Я их получил исправно и сдал уже в набор. Что г[оспо]жа 
[C.] Карпинская переписала некоторые пьесы дважды (т. е. вторично), 
это – не беда, и я уплачу ей за все количество переписанного, прибавляя 
к этому расход на бумагу и почту. Я возмещу все расходы, связанные 
с исполнением моих просьб, но боюсь обидеть ее, и поэтому пусть она 
напишет, что стоит лист (в одну, две или четыре страницы) в ее переписке; 
я не знаю петербургских цен на этот труд, в Киеве же я по 30 коп. за лист 
в 4 страницы платил. Г[оспо]же [Н.] Плетневой я платил по 35 коп. за 
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лист в виду бывшей необходимости соблюдать ударения в стихах, где 
такие ударения имелись

Передайте мою искреннюю благодарность г[оспо]же [C.] Карпинской 
и за ее внимательное отношение к работе, которая, я по опыту знаю, 
кропотлива, медленна и требует заботливости.

Очень важны также все стихотворения из «Днепра», некоторые 
из них вошли потом в «Дзвін» – сборник стихотворений [П.] Кулиша, 
на печатанный им в Женеве в 1893 г. Появление этих произведений 
в «Днепре» важно в том отношении, что указывает на время их выхода 
из под пера поэта. Другие из присланных стихотворений не вошли 
и в «Дзвін», оставаясь в рукописях [П.] Кулиша.

Очень благодарен Вам также и за сведения о «Днепре».
[П.] Кулиш печатал свои произведения во всех журналах (конечно, 

почти); так, недавно я случайно встретил его историч[ескую] статью 
об иосафате Кунцевиче7 и Мелетии Смотрицком8 двух отступниках от 
православия, и встретил где же? – В «Чтениях Общества любителей 
духовного просвещения в России»9, издававшихся в Москве в 70-х 
годах прошлого века. Кстати, эта книга нашлась в Университет[ской] 
библиотеке, и я теперь пользуюсь ею. Но есть заглавие одной статьи, 
которая неизвестно где напечатана. Это – «Лето в Малороссии»; под-
пись под статьей: «Николай М.». В перечне работ [П.] Кулиша она от-
не сена в 1-ю книгу «Современника» за 1854 г.; в этой книге статьи не 
ока залось; не оказалось ее ни в предшествующих, ни в последующих 
го дах этого журнала. Биограф [П.] Кулиша г[осподин] [О.] Маковий10 
(льво вянин) также не нашел этой статьи. Поэтому я издание [П.] Кулиша 
называю просто «Собранием сочинений», не прибавляя «полным», 
а разумея и говоря это в предисловии, что «Собрание» полное лишь по 
возможности.

Когда г[оспож]а [С.] Карпинская окончит работу над «Газ[етой] 
[А.] Гат цука» и «Днепром», я попрошу ее кое-что еще подискать и пе ре-
пи сать, именно то, что нельзя раздобыть в Киеве.

В настоящее время печатается уже вторая половина І-го тома* 
«Собрания». Каждый том состоит из 30 печатных листов (приблизитель но 
450–500 страниц). Сочинения [П.] Кулиша я распределяю сначала по ро-
дам произведений, а затем – хронологически, так как одно хронологиче-
ское распределение и невозможно, и неудобно. Так, напр[имер], большие 
ра боты, начавшись раньше составлением, появляются в свет позже 
мел ких; а иногда последовательность работ совершенно невозможно 
ус тановить, если держатся одной хронологии; но последняя вполне 
ус та навливается при первоначальном производстве распределения со-
чи нений по их литературному роду. Я сначала печатаю стихотворные 
про изведения, потом драматические, далее стихотворные переводы 
не которых библейских книг; вторая группа – рассказы, повести, ро ма-

* Тут знак посилання «*», поставлений рукою І. Каманіна. Текст посилання: «В 
него входят все стихотворения по 1882-й г.».
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ны; третья группа – исторические работы (статьи и изследования* на-
учного характера), третья группа – история литературы; четвертая – эт-
нография; пятая – публицистика, полемика, критика и библиография, 
и всякая мелкота. В заключение – письма [П.] Кулиша (из писем к нему, 
мо жет быть, надо будет сделать лишь извлечения в приложениях к его 
письмам). Все закончится – биографией, в которой я хочу обратить 
главное внимание на ход его интеллектуальной жизни, происшедшее 
в ней переломы, причины этих переломов в связи с ходом общественной 
жизни России и Украины; рядом с историей творчества [П.] Кулиша 
тесно связано и творчество Ганны Барвинок и по этому оба творчества 
будут разсматриваться параллельно. Такова моя мечта. К осуществлению 
ее приступаю со страхом и трепетом и выполню ли? Ты Господи веси!

Будьте здоровы. Глубоко благодарный Вам 
И. Каманин

P. S. Правди нема куди діти: у четвертій думі головою буде Дуб-
ровик!**

Учора відбулися похорони В. Б. Антоновича. Проводив його не ве-
ликий гурток близьких людей. Чи він пережив свою славу, чи тут ска за-
ла ся партійність, котра у Києві більша чім по других містах.

Жду от г[оспо]жи [C.] Карпинской разценки ее труда по часовой 
и по листной***.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52314, арк. 11–12зв.

№ 6
27 квітня 1908 р., м. Київ

Многоуважаемый Петр Януариевич!
Поздравляя, хотя и поздно уже, с прошедшими праздниками Вас, 

желаю всего хороше[го] и прошу принять самую сердечную благодарность 
за хлопоты с подготовкой сочинений [П.] Кулиша к печати. Я прошу 
извинить меня, что немного замедлил с ответом на Ваши последние письма, 
но ожидал ответа от А[лександры] М[ихайловны] Кулиш на предложение 
г[оспо]жи [К.] Азанчевской11. Алекс[андра] Михайловна решительно 
отказалась покупать рукописи у г[оспо]жи [К.] Азанчевской, при чем 
в тоне письма чувствуется скрытое неудовольствие против предложения 
владелицы рукописей. Между тем, некоторых из них решительно нельзя 
упускать из рук, и надо найти средства для приобретения их у г[оспо]жы 
[К.] Азанчевской. их я делю на три группы:

К 1-й можно отнести те, которые напечатаны частью в сборнике 
«Дзвін», частью в сборнике «Позичена кобза» (переводы немецких, анг-
лий ских и французских поэтов; отсюда и название сборника), именно: 
«Ми ньо на», «Співець», «Вільшаний цар», «Рибалка» (из «Позиченой коб-
зы») и «Думка-казка» (из «Дзвіна»).

* Так у тексті документа.
** Невстановлена особа.
*** Речення з лівого краю аркуша 12 зв.
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Ко 2-й группе я отношу «Заспів» и «До Ганни Барвінок». Под этими 
заглавиями существует несколько стихотворений [П.] Кулиша и потому 
без начального куплета, я не могу решить напечатаны они или нет?

Наконец 3-ю группу составляют совершенно неизвестные мне сти-
хот ворения: «Чому тебе нема», «До підкарпатських земляків», «Під ли-
пайло». Совершенно также неизвестны «Запорожець Абиух» и «Ву зенька 
Русь». Относительно произведений, написанных не рукой [П.] Ку лиша, 
хо рошо было бы, чтобы г[оспо]жа [К.] Азанчевская указала основания, 
по чему она приписывает эти произведения [П.] Кулишу.

Точно также надо просмотреть и черновики писем; среди них могут 
быть неизвестные и считавшиеся погибшими письма. Для определения 
их важности достаточно пока знать, к кому они написаны [П.] Кулишем 
и да ту (место и время отправки). Дата получения менее важна.

Словом, под какими бы то ни было условиями, рукописями надо 
овладеть, переписать и напечатать. Если приобретение их будет дорого, 
то нельзя ли их, за плату г[оспо]же [К.] Азанчевской, переписать для 
печати. Если же г[оспо]жу [К.] Азанчевскую направить в редакцию «Лі-
тературно-наукового вістника», то для нашего издания стихи погибли. 
Не сомненно, редакция нам их не даст, а напечатает на своих страницах 
тог да, когда томы стихотворений [П.] Кулиша мы выпустим в свет. Это 
грустный обычай всех редакций. Она напечатает эти стихотворения, как 
новинку и дополнение к нашему изданию, при чем нам нужно бу дет 
по благодарить редакцию, если она не упрекнет нас в неведении и не-
принятии мер к приобретению их. Когда копии будут у нас в руках, тогда 
ори гиналы пусть приобретает и редакция.

итак, не поставьте себе в труд условиться с г[оспо]жой [К.] Азан-
чев ской относительно или уступки нам рукописей или предоставления 
для снятия копий, за что конечно, ее можно вознаградить. Догадываюсь, 
что А[лександра] М[ихайловна] Кулиш недовольна и обижена желанием 
г[оспо]жы [К.] Азанчевской, как своей родственницы, воспользоваться от 
нее платой, хотя, конечно, могут быть и другие причины не удо воль ст вия.

Условия г[оспо]жы [С.] Карпинской за переписку листа в 4 страни-
цы по 50 коп. я принимаю, ровно и за 6 часов работы, и готов немедлен но 
выслать деньги на Ваше имя. У меня имеется 10 страниц (полулистовых 
из «Газет[ы] Гатцука» и 12 страниц из «Днепра»; следовательно, полных 
листов (в 4 страницы) будет 5.1/2. Присоединю то, что получу от Вас 
и вышлю деньги за все. Покорнейше прошу г[оспо]жу [С.] Карпинскую 
без всяких стеснений написать мне, что ей следует по ее счету. Может 
быть были еще какие-нибудь расходы.

итак, госпожа [С.] Карпинская прерывает или совершенно оста-
навливает работу для нашего издания? Перерыв, конечно, вполне воз-
можен, так как летом и осенью будут печататься 2-й и 3-й томы со 
сти хотворениями, которые я, кажется, собрал все. По крайней мере, 
в настоящую минуту не предполагаю недостачи. Работу для поэтической 
прозы и научных сочинений можно будет производить с сентября. Думаю, 
что г[оспо]жа [С.] Карпинская успеет сделать все необходимое.
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Печатание 1-го тома приходит к концу, и книга скоро появится 
в свет. Выпускаю ее со страхом, что скажет критика, как о самом спо-
собе и программе издания, так и о содержании произведений. Я уже 
приготовляю Алекс[андру] Мих[айлов]ну к спокойной встрече нападок, 
особенно за произведения, напечатанные у [А.] Гатцука. 1-й том закан-
чиваю 1880-м годом, как гранью в деятельности [П.] Кулиша.

ще раз спасибі за клопоти і простіть, як в чом-небудь провинився.
Зостаюся з щирою до Вас повагою и подякою.

И. Каманин
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52315, арк. 13–14 зв.

№ 7
20 травня 1908 р., м. Київ

Приношу Вам искреннюю и глубокую благодарность, многоуважае-
мый Петр Януариевич, за хлопоты по наблюдению и руководству пе ре-
пис кой произведений [П.] Кулиша; все четыре рукописи: «иов», «Ахия», 
«Галичина» и «Метель», мною получены и следуемые г[оспо]же 
[С.] Карпинской двадцать девять руб[лей] посылаю, а вместе с тем прошу 
ее принять пять рублей за затраченное время на проверку переписанного. 
Все го таким образом посылаю Вам тридцать четыре рубля. На случай, 
ес ли впоследствии потребуется проверка моей отчетности по расходам 
вы даваемых мне денег, я просил бы г[оспо]жу [С.] Карпинскую выслать 
мне расписку на эту сумму. Конечно и Ваша записочка имела бы такое 
же значение. Ответ на письмо шлю на днях особо, а пока желаю Вам всех 
благ, оставаясь глубоко признательным и. Каманиным.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52316, арк. 15. 

№ 8
[27 червня 1908 р., м. Київ]

Посылаю Вам, многоуважаемый Петр Януариевич, тридцать руб-
[лей] в дополнение к пяти рублям, высланным раньше, и за вычетом 
пят надцати руб[лей], как подписных на собрание сочинений и писем 
П. А. Кулиша. Самая тяжелая работа сделана – 1-й том вполне отпечатан 
и на ходится в настоящее время в местном цензурном комитете. По 
получении разрешения оттуда, 1-й том будет разсылаться* подписчикам. 
извините, что запоздал с высылкой денег; это произошло вследствие 
предварительного моего сношения с Ал[ександрой] Мих[айловной] К[у-
лиш], которая уведомила меня, что, кроме своих родных, она некому не 
бу дет давать в подарок издания своего. 2-й том уже печатается. Думаю 
от дохнуть и поехать на месяц к родным в Каменец-Подольськ[ий]. Перед 
отъездом напишу Вам.

Преданный Вам                 И. Кама[нин]
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52317, арк. 16.
* Так у тексті документа
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№ 9
8 квітня 1910 р., [м. Київ]

Простите, глубокоуважаемый Петр Януариевич, что так поздно вы-
сы лаю Вам 4-й том; запоздал он вследствие моей болезни, когда пришлось 
за пустить все свои дела. Зато 5-й том выйдет скорее. Поздравляю Вас 
с наступающими праздниками.

Замечаете ли Вы новое направление в отношении молодой Украины 
к [П.] Кулишу?

Будьте здоровы.
Готовый к услугам 

И[ван] К[аманин]
ІР НБУВ, ф. ІІІ, № 52318, арк. 17. 

1 «Днепр» – часопис, що видавався протягом 1882–1885 у Катеринославі. До 
1884 р. мав назву «Екатеринославский листок». Видавець і редактор А. Беляєв. 
Містив статті з місцевої історії та етнографії.

2 «Газета А. Гатцука» – щотижнева газета, що видавалася протягом 1875–1890 рр. 
у Москві. До числа № 43 називалася «Газета, еженедельное иллюстрированное 
приложение к «Крестному календарю».

3 Стасов Володимир Васильович (1824–1906) – художник, критик, мис тецт во-
знавець. Протягом 1856–1872 рр. – нештатний співробітник Імператорської Пуб-
лічної бібліотеки; протягом 1872-1906 рр. – бібліотекар, керівник відділу мистецтв 
і технології.

4 Комаров Михайло Федорович (1844–1913) – видатний український бібліограф, 
автор праць «Українська драматургія», «Збірник українських прислів’їв замовлянь 
і загадок», упорядник бібліографії творів І. Котляревського, М. Лисенка, П. Куліша.

5 «Дубове листя» – альманах творів українських письменників на пошану 
П. О. Куліша, виданий 1903 р. в Києві, з передмовою Б. Грінченка. Видання почали 
організовувати 1901 р. з ініціативи М. Коцюбинського.

6 Петров Микола Іванович (1840–1921) – український історик літератури. Автор 
праць «Нарис української літератури ХVІІІ ст.» (1880), «Нариси історії української 
літератури ХІХ ст.» (1884 р.), де умістив перелік творів та псевдонімів П. Куліша.

7 Іосафат Кунцевич (Іван Гаврилович) (1580–1623) – уніатський архієпископ, 
причислений католицькою церквою до лику святих, автор праці «Obrone wiary».

8 Мелетій Смотрицький (?–1633) – церковний діяч, просвітитель, письменник-
полеміст, філолог, автор праць «Антиграфи», «Тренос», «Граматика словенська», 
«Протест», «Апологія», «Параїнезис».

9 «Чтения Общества любителей духовного просвещения в России» – одне з пе-
ріо дичних видань однойменного товариства, що видавалося у Москві щомісячно 
протягом 1863–1917 рр.

10 Осип Маковей (1867–1925) – західноукраїнський поет, белетрист, критик; 
автор творів про життя різних суспільних верств та історичних нарисів. Перекладав 
твори Овідія,Г. Гейне, Ч. Дікенса та ін. Автор критичних статей, присвячених 
творчості П. Куліша, О. Кобилянської, І. Франка, Л. Українки, П. Грабовського.

11 Катерина Миколаївна Азанчевська – родичка О. М. Куліш. 
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До ХАрАКТерИсТИКИ еПІсТоЛЯрної сПАДщИнИ   
БІБЛІоГрАФА с. І. ПоноМАрьовА

У публікації розглянуто листування українського бібліографа другої по-
ло вини ХІХ – початку ХХ ст. С. І. Пономарьова з відомими діячами науки, 
ос віти та культури (В. І. Межов, Г. Н. Геннаді, О. В. Смирнов, М. В. Гербель, 
М. О. Максимович та ін.).

Ключові слова: Степан Пономарьов, епістолярна спадщина, українські та 
російські діячі науки, освіти та культури, бібліографія, бібліографічні праці.

В статье рассмотрена переписка украинского библиографа второй поло-
вины ХІХ – начала ХХ вв. С. и. Пономарева с известными деятелями науки, об-
ра зования и культуры (В. и. Межов, Г. Н. Геннади, О. В. Смирнов, М. В. Гербель, 
М. О. Максимович и др.).

Ключевые слова: Степан Пономарев, эпистолярное наследие, украин ские 
и русские деятели науки, образования и культуры, библиография, биб лио гра-
фические труды.

The article deals with the correspondence of S. I. Ponomaryov, the Ukrainian 
bibliographer of the second half of 19th – beginning of 20th century, with well known 
figures of science, education and culture (V. I. Mezhov, G. N. Gennady, .V. Smirnov, 
M. V. Herbel’, M. O. Maksymovych and others).

Key words: Stepan Ponomaryov, epistolary heritage, Ukrainian and Russian fig-
ures of science, education and culture, bibliography, bibliographic works.

Цікаву сторінку в історії української бібліографії, українсько-ро сій-
ських бібліографічних взаємин другої половини ХІХ – почат ку ХХ ст. 
ста новить діяльність відомого бібліографа, книгознавця, бібліофіла Сте-
пана Івановича Пономарьова (1828-1913), життєвий та творчий шлях 
яко го ще вивчено недостатньо.

Досі про нього опубліковано низку праць: книги В. Різниченка1, збір-
ник «Письма и. С. Аксакова… к библиографу С. и. Пономареву»2, стат-
ті Л. Ю. Коцирій3, М.В. Геращенка4 та ін. У них йдеться про жит тєвий 
і творчий шлях одного з перших вітчизняних бібліографів-про фесіона-
лів, який відзначався розмаїтістю наукових зацікавлень. С. По номарьов 
на писав десятки бібліографічних праць, присвячених ук раїнським та ро-
сій ським діячам науки та літератури, вітчизняній крає знавчій біб лі о гра-
фії, релігійним діячам.

щоб найповніше і найточніше реконструювати творчий портрет цьо-
го подвижника книги, необхідно звернутися до його епістолярної спад-
щини, яка з різних причин у незначній кількості збереглася в бібліотеках 
та ар хівах України і Росії.

У 1913 р. в Петербурзі надруковано збірник «М. М. Стасюлевич и его 
современники в их переписке»5, у якому опубліковано декілька листів 
С. Пономарьова до М. Стасюлевича.

©  Стронська Наталія, 2010
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Михайло Матвійович Стасюлевич, професор, доктор історичних 
наук, у 1866 р. заснував у Петербурзі власне видавництво. Це була ви-
со коосвічена людина (сучасник і майже ровесник С. І. Пономарьова). 
Він видавав журнал «Вестник Европы» (1866–1918), на сторінках яко го 
публікувались І. С. Тургенєв, О. М. Островський, І. А. Гончаров, К. Ті-
мі рязєв, І. І. Мечніков та багато інших відомих людей. Видавництво 
про існувало до 1908 р., з ним і з його засновником тісно співпрацював 
С. По номарьов.

У вказаному збірнику вміщено декілька листів бібліографа до М. Ста-
сюлевича. В одному з них, датованому з Конотопа 11 грудня 1878 р., 
повідомлялось: «щиро дякую Вас за надіслання коректури. А я вже і 
не чекав її… постарайтесь попросити Ганну Олексіївну, щоб вона 
доставила Вам надіслані їй мною додаткові примітки»6. Про що йшлося? 
Справа в тім, що С. Пономарьов у річницю смерті російського поета 
М. О. Некрасова (1878) на сторінках «Отечественных записок» (1878. – 
Т. 232) опублікував свою бібліографічну працю «Копеечная свеча в па мять 
о Некрасове», в якій подав зведений список творів автора поеми «Кому на 
Руси жить хорошо». У ній містилася низка побажань та зауважень що до 
майбутнього видання його творів. Вона зацікавила сестру М. Некрасова 
Ганну Олексіївну Буткевич, яка готувала до друку посмертне видання 
творчої спадщини брата. При посередництві М. Стасюлевича вона 
звернулась до С. Пономарьова з проханням упорядкувати та відредагува-
ти зібрання творів свого брата. Той охоче погодився. Про зацікавленість, 
з якою взявся С. Пономарьов за редагування і складання історико-лі-
тературних коментарів до цього зібрання свідчить лист М. Стасюлевича 
до Г. Буткевич: «Вчора вперше прийшла коректура від Пономарьова 
з Ки єва. Відносно нього будьте спокійні: всі зауваження Єлісеєва [теж 
од ного із редакторів видання творів М. О. Некрасова – Н. С.] я виконав 
бук вально з великим задоволенням, що віднайшов їх дуже правильними. 
Поправки, що надсилаються від Пономарьова, часто цифрові, і ні Єлі-
сеєв, ні я, ніхто інший не в змозі перепровірити ці вказівки…»7. А зга-
даний лист С. Пономарьова М. Стасюлевичу – це своєрідний звіт про хід 
підготовки до видання зібрань творів М. Некрасова.

Наступний лист М. Стасюлевичу С. Пономарьов надіслав із Києва 
19 січня 1879 р. Його зміст знову ж таки стосувався М. О. Некрасова: 
«Дозвольте мені висловити свою радість, що Ви так старанно, так теп ло 
здійснюєте видання Некрасова. Добре! ще раз спасибі Вам! Вмістіть, 
будь ласка, в книзі передмови чи в іншому місці, де знайдете зручним, 
такі Ваші чудові слова: «На основі цього видання, коли воно буде в ру-
ках декількох тисяч людей, можна буде зробити найбільш грунтовне 
видання, при допомозі всього російського читаючого товариства»8. 
Таких листів С. Пономарьова до М. Стасюлевича в згаданому збірни ку 
щодо М.  Некрасова, інших діячів літератури є ще декілька. Як підсу-

мок, можна сказати, що завдяки невтомній праці С. Пономарьова та його 
колег у світ вийшло чотиритомне видання «Стихотворения Некрасо ва» 
(СПб., 1879).
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Слід сказати про листування С. Пономарьова з відомим російським 
бібліографом В. І. Межовим, який на сторінках українського журналу 
«Ос нова», що виходив у Петербурзі в 1861–1862 рр., вмістив три біб-
ліо графічні праці, присвячені Україні. На жаль, нам відомі лише чотири 
лис ти, адресовані С. Пономарьову, хоча і з них видно, що листування між 
ни ми було тривалим і змістовним. «Я тільки що одержав Ваш люб’язний 
лист, – писав у Конотоп В. Межов 20 січня 1875 р., – він пролежав деякий 
час у Базунова в магазині [відомого петербурзького книготорговця – 
Н. С.]. Зі своєї сторони я давно бажав з Вами познайомитися, на слу-
хавшись про Вас дуже доброго від кн. В’яземського… обіцяю надіслати 
Вам все, що можу з моїх видань… Прошу надіслати мені твори Вашого 
пе ра»9. Незабаром С. Пономарьов надіслав до столиці низку своїх біб-
ліографічних праць (яких саме, встановити не вдалося – Н. С.), за що 
отримав вдячного листа від В. Межова, в якому той порадив Степану 
Івановичу, де і в якому магазині можна придбати для нього друковані 
видання. Як свідчать наступні листи з Петербурга, В. Межов в особі 
С. По номарьова бачив досвідченого фахівця в галузі бібліографії і звер-
тався до нього за допомогою. Так, у листі від 10 грудня 1875 р. він писав, 
що надіслав у Конотоп п’яте та шосте доповнення до каталога, згаданого 
А. Ф. Базунова, «в якому я вмістив поправки, зроблені Вами, тих помилок, 
які Ви знайшли в попередніх випусках»10. У 1876 р. С. Пономарьов 
отримав від В. Межова листа, де, зокрема, говорилося: «Вашу статтю, 
в окремому відбитку, досить приємну для мене, написану Вами з нагоди 
мого п’ятого добавлення до каталогу Базунова, і за яку я щиро дякую 
Вам, одержав я від В. Н. Хитрова» (російського бібліографа – Н. С.)11.

С. Пономарьов листувався також із бібліографами П. Єфремовим, 
Г. Геннаді, істориками літератури М. Тихонравовим, О. Пипіним, ви-
давцями, літературознавцями та поетами (М. Стасюлевич, П. В’я зем-
ський, М. Гербель) та іншими відомими особами. «Ви майстер від шу-
ку вати неповноти і неточності…» – писав йому в листі від 20 березня 
1872 р. російський бібліограф-гоголієзнавець Г. М. Геннаді12. «Дивним 
біб ліографом» називав його М. Стасюлевич за копітку працю по розшуку 
рід кісних видань13.

Цікаві факти віднаходимо у листуванні С. Пономарьова і першого 
бібліографа життєвого й творчого шляху Т. Г. Шевченка М. В. Гербеля. 
Останній разом з С. Пономарьовим навчався в Ніжинському ліцеї. Вони 
були добре знайомими і, знаходячись у різних містах, підтримували 
дружні зв’язки листовно. «Радію Вашій бібліографічній діяльності, яку 
я ду же поважаю» – писав М. Гербель із Петербурга своєму колезі 12 груд-
ня 1879 р.14 27 січня 1880 р. він попросив С. Пономарьова допомогти йо му 
в складанні списків викладачів та вихованців Ніжинського ліцею для кни-
ги про історію цього навчального закладу, що мала скоро вийти15. В його 
черговому листі читаємо: «Всі Ваші статті з нагоди пам’ятника Пушкі ну 
я прочитав із задоволенням, причому подивувався Вашому працелюбст-
ву та знанню справи, що є це важливіше» (3 серпня 1880 р.)16 Тут йшло ся 
про оцінку М. Гербелем деяких праць С. Пономарьова бібліографічно-
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го спрямування, присвячених О. Пушкіну, передусім публікації «Венок 
на памятник А. С. Пушкина (поэзия, музыка и живопись, навеянные его 
созданиями»17. Високо цінуючи бібліографічний талант С. Пономарьова, 
він знову не зміг втриматися від похвальних слів на його адресу: «Ба-
жаю успіхів у Ваших працях – бібліографічних, які приносять так ба-
гато користі нашій літературі, що вимагає ще так багато всякого роду 
ви правлень» (лист від 28 листопада 1880 р.)18.

Збереглося декілька листів С. Пономарьова до Г. М. Геннаді та во ло-
димирського бібліографа О. В. Смирнова. «Дозвольте Вас тепер просити 
про Вашу справу: не уповільнюйте з виданням свого словника» (мова 
йде про «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших 
в ХVІІІ и ХІХ столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 гг.» – 
Т. 1–2. – Берлін, 1876–1880; Т. 3. – М., 1906. – Н. С.), – писав С. Пономарьов 
в листі до свого російського колеги Г. Геннаді 18 квітня 1861 р., – «чи 
не жарт, 1500 імен уже готові. Чого ж Ви ще хочете? Не чекайте 2000, 
а підготовте старанно те, що уже зібрано та друкуйте скоріше. А років 
через п’ять, дасть Бог, і інші 1500 набіжать. Ви питаєте мене про свою 
«Литературу библиографии» 1858 р., чи є вона у мене. За кого ж Ви 
мене вважаєте, щоб у мене подібної роботи не було! Таким запитанням 
бібліографу, тим більше провінційному, навіть образитись можна. А ось 
інших видань Ваших немає»19.

«Чи знаєте Ви, яка Ваша праця найбільш захопила мене більше 
всього і яка здається надзвичайно важливою для багатьох читачів? – пи-
сав О. В. Смирнову з Конотопа С. Пономарьов 10 жовтня 1896 р., – це 
Ваш чудовий каталог бібліотеки Володимирського зібрання. Я готовий 
«читати його капля за каплею» (як говорив наш попередник Анастасе-
вич) (один із перших російських теоретиків бібліографії – Н. С.)20. 
А з приводу головної бібліографічної праці О. Смирнова «Уроженцы 
и деятели Владимирской губернии», присвяченої відомому російському 
бібліографу С. О. Венгерову, С. Пономарьов писав: «Я до цього часу не 
підозрював у Вас такого працелюбного і відмінного бібліографа, а го-
ловне – так полюбляючого свою важку і чи не благородну справу… Ви 
ви конали своє завдання воїстину прекрасно: і поняття про особу дані 
зовсім достатньо, і джерела про неї подані надзвичайно достатньо… 
Більшої повноти чекати не можна»21.

У наступному листі до О. Смирнова від 13 лютого 1898 р. С. По-
номарьов висловив побажання якнайшвидше побачити перші праці 
С. О. Вен герова («Критико-биографический словарь русских писателей 
и ученых» – Н. С.). «Ви – Нестор землі Володимирської, – писав він 
йому, – дозвольте і мені вдарити Вам чолом»22.

С. Пономарьов у різні роки повідомляв академіку Я. К. Гроту біб-
ліо графічні відомості про Г. Державіна, М. Карамзіна, П. Плетньо ва, 
мит рополита Макарія та ін. Бібліограф високо цінував академіка за 
його енциклопедичність (учений володів французькою, німецькою, 
іта лій ською мовами, був упорядником дев’яти томів творів Г. Державі-
на, П. Плетньова та інших відомих діячів російської літератури). 
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З на годи 50-річ чя творчої діяльності Я. Грота С. Пономарьов опуб-
лі кував невелику за мітку із значним бібліографічним оснащенням: 
«Пятидесятилетие гражданской, ученой и литературной службы ака-
де мика Я. К. Грота»23.

Ось ще епістолярні свідчення, які додатково змальовують постать 
С. Пономарьова. Це листи до нього професора словесності Мос ков ського 
університету О. М. Бодянського (уродженця Чернігівщини) та історика 
М. П. Барсукова, автора 22-х томів «Жизнь и труды М. П. По година».

Славетний філолог О. Бодянський був не лише земляком С. Поно-
ма рьова, а й близькою йому по духу людиною. Обох об’єднувало палке 
ба жання сумлінно служити науці. С. Пономарьов добре знав, що коли 
в 1855 р. з нагоди 100-річчя Московського університету вийшла наукова 
праця О. Бодянського «О времени происхождения славянских письмен» 
(М., 1855), то в цей час організатори ювілею Московського університету, 
в т. ч. реакційний професор С. П. Шевирьов, намагаючись відвернути 
увагу громадськості від ганебної поразки Росії в Кримській війні, хотіли 
відзначити 1000-річчя слов’янської азбуки в один рік із 100-річчям 
університету. Однак О. Бодянський доводив у своїй праці (і цілком спра-
ведливо), що винайдення слов’янського письма відноситься до 862 чи 
863 рр., а не до 855, як того хотілось С. П. Шевирьову та його при хиль-
никам, за що вчений потрапив в опалу. 

Проте на його боці було чимало однодумців, зокрема й С. По-
но ма рьов. «Шановний добродію Степане Івановичу, – писав до нього 
з Моск ви О. Бодянський 21 грудня 1869 р., – добре пам’ятаю Вас я, лю-
б’язний мій, не один раз згадував про Вас навіть, читаючи Ваші біо-
гра фічні дослідження, і бажав Вам великих і великих успіхів на цій 
ни ві… Прийміть завірення у виключній повазі і відданос ті, ша новний 
доб родію, Вашого покірного слуги О. Бодянського»24. 20 січня 1870 р. 
він писав С. Пономарьову в Київ на його запит сто совно дати свого на-
родження (С. Пономарьов готував краєзнавчий бібліографічний по каж-
чик, присвячений знаменитим уродженцям Чер ні гів щини – Н. С.), і по-
відомив: «Стосовно дня мого народження, то можна зна йти відомос ті 
в «Био графическом словаре профессоров Московского университета ко 
дню его юбилея в 1855 году»25.

Історик М. П. Барсуков також поважно звертався до свого колеги 
з Ук раїни. В одному з шести листів до С. Пономарьова своє звернення 
він почав словами «Благословиться подвиг твій». Ці слова належали 
М. О. Максимовичу. І далі увесь лист про останнього: про його авторст-
во окремих сумнівних робіт, стан журналістики в столиці тощо (лист від 
31 травня1871 р.)26. Цікаві дані про бібліографування творчої спадщини 
П. В’яземського є в четвертому листі М. Барсукова до С. Пономарьова 
від 8 лютого 1878 р.: «Складена Вами бібліографія (йдеться про пра цю 
С. Пономарьова «Памяти князя П. А. Вяземского», опубліковану в газеті 
«Киевлянин» за 1879 р. – Н. С.) була передана Я. Гроту і зберігалась 
у нього до тих пір, доки я не схилив князя на згоду приступити до ви-
дання його прози… [бібліографія про творчість П. В’яземського го-
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тувалась С. Пономарьовим ще при його житті – Н. С.] будьте спокійні, 
я все бічно буду старатися про те, щоб камінь Ваш [бібліографічна робо та 
про П. В’яземського – Н. С.] і був головою кута»27.

У фондах багатьох провідних бібліотек країни, в т. ч. і в Науковій 
бібліотеці ім. М. О. Максимовича Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка зберігається книга «Михайло Максимович. Листи» 
(К.: Либідь, 2004). Тут подано листування першого ректора згаданого 
університету з багатьма відомими українськими та російськими діячами 
науки, освіти, культури, в т. ч. із С. Пономарьовим. Цих двох славетних 
українців єднала творча дружба, щире бажання самовіддано служити 
науці, людям. До речі, С. Пономарьов навчався на історико-філологічно-
му факультеті в університеті, ректором якого був М. Максимович.

В особі С. Пономарьова М. Максимович бачив не лише визначного 
бібліографа, а й однодумця на науковій ниві. Степан Іванович присвятив 
своєму вчителю низку бібліографічних розвідок про його життєвий та 
творчий шлях.

У згаданому епістолярному збірнику надруковано 12 листів, які М. Мак-
симович надіслав своєму молодшому колезі з Михайлової гори (зараз це 
с. Про хорівка Черкаської області – Н. С.) впродовж 1870–1872 рр.

У першому листі С.  Пономарьову від 9 січня 1870 р. М. Максимович 
писав: «Доброго здоров’я бажаю Вам, Шановний Степане Івановичу, 
і нової сили на продовження Ваших наукових подвигів»28.

У його листах подано інформацію про вірші П. П. Чубинського, 
одержані від В. Б. Антоновича29, публікації відомих людей на сторінках 
альманаха «Киевлянин»30, про інші події, навіть про побутові речі. У листі 
від 31 січня 1872 р. М. Максимович писав українською мовою: «Добре, 
земляче, яй-Богу, ти добре гадаєш і мовиш: Горка твоя конотопська – 
да буде тобі Араратом…»31 (мова йде про «Зелену гірку», влаштовану 
С. Пономарьовим у садибі сестри в місті Конотопі – Н. С.). І скрізь 
написано: «шановний», «дорогий», «відданий Вам М. Максимович».

Розглянуто листи С. Пономарьова до різних осіб і листи до нього. 
Дале ко не всі із них виявлено та охарактеризовано. Проте, відомості із 
на віть уже виявлених листів суттєво доповнюють його творчий портрет, 
відтворю ють глибину наукових задумів, особливості творчої лаборато рії. 
Разом з тим це не лише збагачення історії вітчизняної бібліографії, а й сут-
тєвий внесок у вивчення міжнаціональних бібліографічних зв’яз ків.
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У публікації подано листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського, які 
зберігаються серед документів колекції «Український музей в Празі» Цент раль-
ного державного архіву громадських об’єднань України. Листи містять важливу 
інформацію про громадсько-політичну, наукову та видавничу діяльність 
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В публикации представлены письма М. Д. Антоновича к В. В. Мияковскому, 
которые хранятся среди документов коллекции «Украинский музей в Праге» 
Центрального государственного архива общественных объединений Украины. 
Письма содержат важную информацию об общественно-политической, научной 
и издательской деятельности М. Д. Антоновича перед и во время Второй 
мировой войны.

Ключевые слова: М. Д. Антонович, В. В. Мияковский, эмиграция, обще ст-
венно-политическая деятельность, научная деятельность.

The article presents the letters of M. Antonovych to V. Miyakovs’kyi, which 
are stored in the documents collection of «The Museum of Ukraine in Prague» of 
Public Associations Central State Archives of Ukraine. The letters contain important 
information about socio-political, scientific and publishing activity of M. Antonovych 
before and during the Second World War.

Key words: M. Antonovych, V. Miyakovs’kyi, emigration, socio-political activ-
ity, scientific activity.

Минуло п’ять років як пішов із життя видатний український історик 
та громадсько-політичний діяч Марко Дмитрович Ан то нович (1916–
2005). За цей період було опубліковано декілька роз відок1 і спогадів2 про 
М. Д. Антоновича, у яких певною мірою ві доб ра жено вагомий внесок 
вченого у розвиток української історичної нау ки й української національної 
культури та висвітлено його роль у бо ротьбі за державну незалежність 
України. Цінним джерелом для всебічного дослідження життя, наукової 
та громадсько-куль тур ницької діяльності М. Д. Антоновича є епістолярна 
спадщина вче ного, яка поступово залучається до наукового обігу2.

У цій публікації подаємо тексти семи листів М. Д. Антоновича до 
відомого літературознавця та історика-архівіста Володимира Вар ла мо-
вича Міяковського (1888–1972) за 1942–1943 рр., які виявлено серед до-
кументів колекції «Український музей в Празі», що зберігається в Цент-
ральному державному архіві громадських об’єднань України (ф. 269). 
Лис ти містять важливу інформацію про громадсько-політичну, наукову 
та видавничу діяльність М. Д. Антоновича напередодні та під час Другої 
світовоі війни, а також дані про громадсько-культурне життя та діяльність 
української еміграції у цей період.

М. Антонович, що походив зі славного роду київських істориків, 
ра зом з мамою Катериною Михайлівною, братом Михайлом і сест рою 
Ма риною у 1923 р. емігрував з України до Праги, де вже пере бу вав 
йо го бать ко Дмитро Володимирович Антонович. Навчання М. Д. Ан-
тонович роз почав у чеській початковій школі, від другого класу від-
відував німецьку шко лу, з якої перейшов до німецької гімназії, яку 
закінчив у 1936 р. Про тягом 1936–1939 рр. студіював єгиптологію на 
філософському фа культеті Карлового університету, навчання в якому 
не закінчив через за криття німцями чеськомовного університету. Па-
ралель но навчався в Українському вільному університеті (далі – УВУ), 
де вивчав історію України, історію античного світу та архео ло гію. 
У 1942 р. М. Антонович захистив в УВУ дисертацію на тему «Фі ліп-
пінські історії Тро га Юстіна і Скитія» й отримав наукову ступінь док-
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тора філософії. Від листопада 1942 р. працював асистентом на кафедрі 
ан тичної історії УВУ в Празі.

З листів М. Д. Антоновича дізнаємося про коло наукових інтересів 
молодого вченого та його перші наукові плани. Так, М. Д. Антонович мав 
намір написати праці про переклади римських класиків М. К. Зеровим, 
похід Дарія на Україну, дослідити чи були кіммерійці в Україні, антич-
ність в українському культурному житті, написати розвідку «Скитія 
і Єги пет у античному письменстві». Деякі з цих наукових проектів на-
уковець втілив у життя, але вже у післявоєнний час.

У досить юному віці М. Д. Антонович розпочав активну громадську 
роботу, ще підлітком беручи участь у діяльності Клубу української молоді 
та Пласту. щоліта, з 1934 р. до 1938 р., він виїздив до пластунських таборів 
на Закарпатті, де, ймовірно, познайомився з Ф. А. Гайовичем, який, як 
свідчать листи, став йому вірним товаришем й соратником у громадській 
діяльності. За студентських років М. Д. Антонович був членом Просвіти 
та одним з керівників Української академічної громади у Празі, брав 
участь у роботі Литовсько-українського студентського товариства і Союзу 
українських студентів. Як член Організації українських націоналістів 
(далі – ОУН) М. Д. Антонович був членом її Культурної референтури. 
У червні 1941 р. – січні 1942 р. М. Д. Антонович і Ф. А. Гайович брали 
участь у поході груп ОУН на схід та з жовтня 1941 р. до початку 1942 р. 
працювали у видавництві «Українське слово» у Києві. 

Напевне під час роботи у Києві у М. Д. Антоновича і Ф А. Гайови-
ча виникла ідея видрукувати збірку поезій Є.П. Плужника «Рівноваги». 
Після повернення до Праги, друк збірки було розпочато у видавництві 
«Пробоєм», співробітником якого був Ф. А. Гайович.

Перебуваючи у Києві М. Д. Антонович спілкувався з В. В. Мія-
ков ським, який, як пізніше згадував Марко Дмитрович, за «крайнє не-
спри ятливих умов у голоді й холоді»4 намагався від новити діяльність 
Української академії наук, очолив роботу відділу шев ченкознавства Ін-
сти туту літератури та фольклору та організував діяльність Центрального 
іс торичного архіву імені В. Антоновича.

Як засвідчують листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського, сто-
сунки між вченими продовжувалися і після від’їзду Марка Дмит ро вича 
з Києва до Праги у січні 1942 р. Зокрема, у листах науковці об мі ню-
ва лися інфомацією про громадське, наукове та літературно-мис тецьке 
жит тя у Празі й Києві, повідомляли про свої творчі плани, надсилали 
один одному необхідну для наукової роботи літературу тощо. З листів 
діз наємося про певну кризу М. Д. Антоновича у його поетичній твор чос-
ті та про наміри В. В. Міяковського опублікувати вірші молодого пое-
та у Києві. Зі свого боку М. Д. Антонович опікувався виданням статті 
В. В. Міяковського у Празі.

Повернувшись до Праги, М. Д. Антонович не полишив громадської 
діяльності й взяв участь у роботі Українського Національного Об’єднан-
ня. 8 листопада 1943 р. М. Д. Антоновича заарештувало німецьке гестапо, 
що й перервало листування між вченими.
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Листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського публікуються впер ше. 
Тексти листів передано згідно із сучасним правописом та збереженням 
мовних особливостей того часу. Відновлені скорочені слова взято у квад-
ратні дужки.

1 Винар Л. Пам’яті Марка Дмитровича Антоновича (7.VІІ.1916–28.І.2005) / 
Любомир Винар // Укр. історик. – 2004–2005. – Т. ХLІ–ХLІІ. – № 3–4/1. – С. 271–277; 
Він же. Марко Дмитрович Антонович: автобіографічні матеріали // Укр. історик. – 
2005. – Т. ХLІІ. – № 2–4. – С. 133–138; Він же. Марко Дмитрович Антонович // 
Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 231–233; Макар Ю. Гідний 
продовжувач славного роду // Dmytro Antonovyč a ukrajincka uměnovéda: vycházi 
ke 130. viroči narozeni D. Antonovyče / sestavila Dagmar Petiškovă. – Praha, 2009. – 
S. 163–172.

2 Неврлий М. У пам’яті й серці моєму (Марко Антонович) // Неврлий М. Мину ле 
й сучасне: зб. слов’янознавчих праць. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 719–722; Він же. 
Спогади про Д. Антоновича та його сина Марка // Dmytro Antonovyč a ukrajincka 
uměnovéda: vycházi ke 130. viroči narozeni D. Antonovyče / sestavila Dagmar Petiško-
vă. – Praha, 2009. – S. 205–210.

3 Винар Л. Листування Марка Антоновича про Ольжича // Винар Л. Олег 
Кандиба Ольжич: дослідження та джерела. – Острог; Нью-Йорк, 2008. – С. 321–343; 
Він же. До історії видання творів О. Ольжича // Винар Л. Олег Кандиба Ольжич: 
дослідження та джерела. – Острог; Нью-Йорк, 2008. – С. 343–353; Миронець Н. 
Джерела історичної пам’яті. – К., 2008. – С. 367–373.

4 Антонович Д. Володимир Міяковський // Укр. історик. – 1969. – Т. VІ. – 
№ 1–3. – С. 98.

ЛИсТИ М. Д. АнТоновИчА 
До в. в. МІЯКовсьКоГо

.№ 1
13 вересня 1942 р., Прага

Високоповажний пане Професоре!

Мені припав незвичайно сумний обов’язок повідомити Вас про те, 
що позавчора в п’ятницю 11 вересня ц[ього] р[оку] помер Федір Гайович1 
на грудну недугу. Я з ним бачився день перед його смертю і згадував, що 
збираюся Вам написати, то ж він просив мене Вас вітати. Передаю Вам 
його останній поклін. Десь певно й Київ приложив своїх рук до того, що 
процес туберкульозу прискорився. Не цілих 2 місяці пролежав у лічниці. 
Побоююсь, що подібна доля чекає й Освальда Бурггардта2. Він мені вже 
дуже довго не відписує, а проф[есор] Чижевський3 казав, що його стан не 
дає великих надій... Ну, що ж – емігрантщина не легка штука!

Свого часу переслав Вам мій батько4 3 томи «Праць»5 Історично-
філологічного товариства в Празі. Чи одержали Ви ці книги?

Початком жовтня їхатиме через Київ мій брат др. Михайло Антоно-
вич6. Я йому, не погнівайтесь за це на мене, дав Вашу адресу і думаю, 
що він до Вас зайде та передасть від мене 2 книжечки: Р. Лісовський7: 
«Петро Холодний» і Л. Білецький8: «Шевченко і Гонта».
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Мав би до Вас одне прохання, проте не знаю чи Ви його зможете за-
до вольнити. Чи не можна б було мені дістати копії перекладів Мик[оли] 
Зе рова9 з римських класиків? Якби пані добродійка згодилася їх дати 
пе реписати панні Оксані10 або комусь іншому, а Ви потім би передали 
їх моєму братові та сказали скільки він Вам, зглядно тому хто це пе ре-
писуватиме має заплатити. Скажіть моєму братові, що я з ним тут по ра-
ху юся. Я б таки хотів написати працю про переклади Зерова.

Хотів би Вам ще багато написати, але тяжко зараз зібрати всі думки 
до купи. Смерть Гайовича* прийшла так неждано!

Цілую ручки Вашій шан[овній] Дружині, щиро вітаю панну Оксану 
та бажаю Вам всього найкращого.

Ваш др.       Марко Антонович

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 2. Автограф.

№ 2
22 березня 1943 р., Прага

Вельмишановний Пане Професоре!
Дуже дякую за Вашого милого листа й вибачаюся одночасно, що 

я не знайшов дороги відписати. Тепер почтовий зв’язок дуже поганий, то 
ж користаю з нагоди переїзду одного знайомого, щоб бодай подать Вам 
інформації на теми, що Вас цікавлять.

Фотографію Є. Плужника11 передаю разом із цим листом. Рівночасно 
пересилаю і відбитку кліше з цеї фотографії. Ви ласкаво при нагоді 
передайте пані Плужниковій. Із збіркою12 справа затягується. Оце вже 
буде рік, як збірка лежить на цензурі. Коли б була надія на видрукування, 
то я Вам своєчасно дам знати.

Про Федора Андрійовича Гайовича, не дивлячись на нашу 5-ти річну 
близьку дружбу, я знаю дуже мало конкретних даних. Зрештою в такому 
молодому житті й не буває багато дат. Народжений 15.І.1919 у Данилові 
на Карпатській Україні (недалеко коло Хусту), батько хлібороб мав, бодай 
тоді як я там був (1938 р.), шинок.Федір учився в хустській гімназії, де 
матурував у 1937 р. Від зимового сем[естру] 1937/38 студіював у Празі 
славістику на Українському й на Чеському Карловому університетах. 
В 1938 р. лишається на Карп[атській] Україні й перериває студії, щоб 
працювати на рідних землях. Після окупації тікає перед мадярами знов 
до Праги, де продовжує студії на Німецькому університеті. Разом зі 
мною брав участь у останньому з’їзді Центрального Союзу Українського 
Студенства13 (червень 1939) у Відні, як представник українського 
закарпатського студенства. Літом 1941 р. виїздить на Україну, де Ви 
його мали змогу пізнати. Після повороту з Києва проявився в нього 
акужний туберкульоз. Помер у вересні м[инулого] р[оку]. Про смерть 
я Вам уже писав. З молодих років працював у Пласті (орг[анізації] 

* Про Ф. А. Гайовича дивись у документі № 2.
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укр[аїнської] молоді – скаути), Просвітах і по різних журналах. Після 
приїзду до Праги (1937 р.) стає редактором літературного журналу 
«Пробоєм»14 і тижневика «Наступ»15 (обидва видання виходять по цей 
день). Його київська діяльність Вам знана. Це були б так куці дані з його 
життя, які нічого не скажуть тому, хто не знав особисто цього рухливого, 
темпераментного, ідейного й такого симпатичного хлопця. Для мене ці 
дані творять кістяк для всіх згадок, що лучать нас з ним. У всякому разі 
один із кращих товарищів.

Дякую Вам за один переклад Миколи Зерова, який я до речі вже мав, 
бо він був друкований у «Камені»16. Тепер дуже багато перекладів Зерова 
друкується тут по різних журналах. Деякі речі видно були М. К. Зеровим 
лише нашкідовані й їх напевно автор сам ніколи б не видрукував. Маю 
враження, що ці речі дає до диспозиції брат17 М[иколи] К[онстантинови-
ча], що перебуває у Вінниці.

Проф[есор] Освальд Бурггардт перебуває тепер у Празі. Він є про фе-
со ром-славістом на Нім[ецькому] Карловому універсітеті. Не дивлячись 
на те, що я вже ніби закінчив студії, ходжу на його семінари (про Гоголя). 
Він не лише сам дуже симпатичний, але й дуже цікаво читає.

Я рахуюся від листопада місяця асистентом при катедрі античної 
історії Укр[аїнського] унів[ерситету]18 в Празі. Недавно закінчив розвідку 
на тему: Чи були кіммерійці в Україні?19 Тепер збираю матеріали до: 
Походу Дарія на Україну. Далі маю в плані: Скитія і Єгипет у античному 
письменстві20. Це творитиме мій перехід до єгиптологічних студій, до 
яких після довгих блукань таки хочу повернутися.

До Києва тим часом думаю нема чого збиратися, хоч з думок він у ме-
не й не сходить. Проф[есор] Бурггардт згадує, яка там розкішна весна.

Цілую ручки шан[овній] пані добродійці, сердечний привіт панні 
Оксані й найщиріші побажання що до можливості пересилає

Ваш      Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 17–18. Автограф.

№ 3
12 квітня 1943 р., Прага

Вельмишановний Пане Професоре!
Дуже Вам дякую за Вашого милого листа, що мене одначе дуже 

тривожив. Десь місяць тому я, маючи певну нагоду, переслав Вам листа 
з світлиною Плужника й відповідними коментарями. Невже ж Ви не 
одержали?! Це був би для мене просто жах. Той лист Вам мусив передати 
хтось із панства Драгоманових21. Будь ласка, повідомте мене, чи Ви 
одержали того листа. Я Вашої листівки, на жаль, не одержав.

Справа збірки Плужника, на жаль, застряла. Себто коли Ви пишете 
про надію, то я її маю (я взагалі великий ідеаліст!), але боюся моєю надією 
впливати на інших. Я з редакцією «Пробоєм» після смерті бл[ижчого] 
пом[ічника] Ф. Гайовича, маю лише дуже офіційні «зносини», все ж Ва-
ші побажання передав.
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Ваша архівна праця приносить Вам певно радість, у всякому ра зі 
можете себе порівняти до Зерового Арістарха22. Я здається ще замоло-
дий до такої праці і шукаю все ще бурь і неспокою. Тому й не покидаю 
де фінітивно суспільно-громадської праці. Працюю в культурно-нау-
ковому видавництві Українського Національного Об’єднання23. Нещо-
дав но видали «Кобзаря» – хоч текст дещо мусив потерпіти. Бідний 
Шев ченко!

Чи ходите Ви по букіністах? Мене цікавлять в першу чергу такі книги: 
Зеров: «Антологія»24, Латишев25: «Скифія і Кавказія», і Ростовцев26: 
«Ски фія і Боспор». Як би Ви щось із цього випадково побачили й мали 
вільну копійку, то радо б Вам пізніше за ці книги вернув. Звичайно мене 
цікавить теж Х кн[ига] Записок Іст[орично]-філ[ологічного] відд[ілу] 
УАН-у (Київ 1927), де є довга стаття О. Покровського27: «Як ідеалізовано 
скифів...», як узагалі інші праці цього дослідника, бо я крім названої його 
праці «Геродот і Арпитеп»28 у ювіл[ейному] збірн[ику] Багалія29 нічого 
його не знаю. А це все таки мій фах!

Не хочу Вам далі нудити. Бажаю Вам і Вашій родині всього най кра-
що го і Веселих Великодних свят.

Ваш                   Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 20. Автограф.

№ 4
19 квітня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимир Варлаамовичу!
Послав Вам, було, фотокарточку та відбитку з кліше Є. Плужника 

й невідомо мені, чи одержали Ви це все. Будьте ласкаві, оскільки 
одержали якось дати знати, бо я дуже хвилююся цею справкою. Не хотів 
би, щоб на покійного друга Гайовича падала якась незаслужена пляма. 
До того ж і я бодай морально несу відповідальність за ці справи. Збірка 
на Плужника лежить і надалі на цензурі – покищо без змін. Інша річ, що 
я зовсім із Вами погоджуюся, коли Ви, хоч і дуже делікатно, закидаєте 
її досить безглузде видрукування в журналі «Пробоєм». Але, бодай сяке 
таке оправдання можна для такого видрукування все ж знайти. Адже 
ж часи такі, що невідомо, що буде далі, а варто зафіксувати бодай же те, 
що можна. Уявім собі, що цих пара примірників рукопису «Рівноваги» 
загине – і це може статися – то все ж буде збережена збірка, хоч і в цьому 
недосконалому вигляді. Не знаю, чи вдасться мені роздобути для Вас той 
прим[ірник] «Пробоєм», де була видрукувана Ваша стаття. Постараюся, 
але не гнівайтеся, коли разом із цим листом не отримаєте ще того 
числа, бо цей пан добродій, що ласкаво згодився взяти почту до Києва, 
вже завтра ранесенько їде, а я сьогодні маю досить занятий день. Якби 
я мав від Вас і від пані Плужник уповноваження, то міг би й гонорар 
вибрати, й переслати якось при нагоді – хоч не вірю, щоб така нагода 
скоро трапилася.
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Не пригадую, чи писав я Вам уже про те, що Освальд Бурггардт при-
зна чений професором славістики на німецькому університеті в Празі. 
Цьо го семестра, що оце щойно починається, буде мати семінар на тему: 
«Брат тя Карамазови», далі практичні курси московської мови. Українську 
мо ву викладає доц[ент] Я. Рудницький 30.

Крім того, німець проф[есор] Баєр викладає про Укр[аїнську] ре во-
люцію 1917–1920 рр. Є ж 2–3 інших виклади, зв’язані з Україною. Прак-
тичного хісма з того небогато – воно для нас хіба «цікаво» дивитися на 
це з боку. Це здається і є найсумнішим явищем і так невідрадних днів. Не 
дивлячись на те все, я дуже далекий від песимізму! За перше: я, щоб то 
не було – не вірю, щоб большевики вернулися в Україну! А за друге, хай 
на цей раз має слово Тичина31:

Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея
Не може ж так буть!
Тут коріння тої моєї віри, що не лише не дає мені впадати в пе си міс-

тич ні настрої, а навпаки настроює мене дуже бадьоро.
Ну, але це вже справи, які не знаю чи й цікававлять Вас. щиро вітаю 

з цілою Шан[овною] родиною.
Ваш                   Марко Антонович
P. S.: Чи відомо Вам де тепер знаходиться Коцевалов32? У другому 

числі харківського «Українського засіву» була його критика на збірник 
«Ольбія»33. Мені б дуже хотілося, оскільки це можливо, нав’язати із ним 
контакт. Я б особисто цим скористав дуже багато. Думаю, шо й для нього 
мій теперішній фах не був би байдужим. За ласкаву інформацію в цій 
справі був би Вам невимовно вдячний.

                       М. А[нтонович]
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 24–24 зв. Автограф.

№ 5
27 травня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Камінь впав з мого серця, коли я одержав від Вас листівку, в якій Ви 

мене повідомляєте, що отримали фотокарточку Є. Плужника. З Оксаною 
Драй-Хмарою34 бачуся дуже рідко. У всякому разі вона ще дуже молода, 
замолода може для непростого й невідрадного емігрантського життя. До 
мистецтва вона справді дуже здібна, та, правду кажучи, я сам перестав 
писати, бо уважаю, що наша лірика зайшла в сліпий кут (то й не маю 
охоти в ньому товктися), а для епічної поезії треба трохи більше ніж 
талантів. Одначе вірю, що доба епічної поезії для них ще прийде. Покищо 
«надаремне серце просить, хоч би маленького Дюма» (М. Рильський35). 
Багато з-поміж Ваших колег тепер перебуває у Львові.Там само нещодавно 
вийшла друком «Камена» Миколи Костевича, що в ній крім «Камени» 
передрукували й інші твори нашого Арістарха. Тепер матиму змогу 
розпочати давно задуману працю про його переклади римських класиків. 
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Оскільки Ви не матимете нічого проти, то проситиму від Вас хіба деяких 
доповнень. Крім того, хочу взятися за досить важку тему: «Античність 
в укр[аїнському] культурному житті». Для цієї праці треба буде багато 
екскурсів, що творитимуть окремі розвідки. Може Вам щось подібне, де 
ця тема бодай заторкалася, відоме з радянської науки. За вказівки буду 
дуже вдячний. щиро вітаю Вас із дружиною та панну Оксану від себе 
й від батьків. Мої батьки дякують Вам за вітання.

Всього найкращого
Ваш                         М. Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 30–30 зв . Машинопис.

№ 6
23 червня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Дуже дякую за листа й відбитку О. Покровського. Я не знаю як 

Вам і подякувати. Цю статтю мені вже давно треба було, але я ніяк її 
не міг роздобути. Збірник «Ольбія» маю теоритично – бо практично 
він находиться у п[анів] Драгоманових, а я не маю змоги його сюди 
дістати. Може при нагоді можна буде дещо з тих книг переслати 
сюди, то тоді в першу чергу крім «Ольбії» мені тут треба було б (є теж 
у п[анства] Драгоманових) Тураєва36 і Струве37 «Історії старого сходу». 
Та чи я песиміст, чи може просто реально дивлюсь на справу, але не дуже 
вірю в можливість скорого одержання цих книг. В усякому разі прошу 
Вас цим не турбуватися. В справі Вашої статті і віршів Плужника зовсім 
з Вами погоджуюсь. Це не випадково. Ваш гонорар виберу завтра, бо 
сього дня там нема редактора. що робити з гонораром п. Плужникової. 
Я дуже не люблю мати в себе чужі гроші, тим більше коли Вам там 
кожна копійка дорога. Я Вам тут і так зможу дістати що треба, тим 
більше, що я себе уважаю Вашим боржником. Тим часом роздобув для 
Вас працю Животька38 про Основу і про пресу на Карпатській Україні39. 
Пан Животько ці праці дав Вам дуже радо до диспозиції. При нагоді 
постараюся Вам переслати.

Тим часом бажаю Вам всього кращого. щирий привіт Вашій дружи-
ні і панні Оксані.

З глибокою пошаною Ваш        Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 36–36 зв . Машинопис.

№ 7
23 серпня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Дякую за листівку й листа. Правильного почтового зв’язку до сяг-

ти тепер годі. Тож не гнівайтеся на мене, якщо коли довший час мов-
ча тиму. Минулого тижня переслав брату для Вас ще книги. Праці 
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А. Животька Ви мабуть досі одержали. Пощастило мені нав’язати кон-
такт з проф[есором] Варнеке40. Він професором у Одесі. З віршами те-
пер біда: до особистої лірики мене зовсім не тяне, а суспільні теми... 
Чи маєте Ви якусь можливість пересилати кудись сюди більші пакунки. 
Як що так, то мені дуже хотілося б дістати щось із своєї київської біб лі-
отеки (є у п[анів] Драгоманових) з обсягу античної історії, а також ін-
ших под[ібних]. Тут все-таки є можливість працювати, а до Києва не так 
ско ро повертати прийдеться. Дуже дякую за інформації. З свого боку не 
багато чим можу віддячити: в найближчому часі вийде тут збірка Бург-
гардта: «Каравели»41. Інакше видавнича діяльність «шваннує» як кажуть 
на «западній». Має тут видаватися «Українське краєзнавство», альманах 
укр[аїнської] поезії «Бити грому великому», і ін[ше]. Однак Прага по рів-
нюючи рухається слимаковим кроком. Маєте рацію, коли всі надії по кла-
даєте на Краків-Львів.

Мій батько на вакації виїхав до Галичини й інші члени родини також 
роз’їхалися, то ж я тепер самотую. Якщо Ви настоювали на тому, щоб 
я прислав щось до друку, то вишлю ще не друковані вірші старшої дати. 
Чи не збираєтеся й Ви до Львова? Там тепер досить ітенсивне життя.

щиро вітаю Вас і цілу Вашу Вельмишановну родину.
Ваш                   Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 51–51 зв. Машинопис.

1 Гайович Федір (1919–1942) – журналіст і громадський діяч, активний учасник 
українського студентського руху. Видавець і співредактор часопису закарпатської 
молоді «Пробоєм». З 1940 р. – співредактор газети «Наступ» і співзасновник 
українського видавнитцтва «Пробоєм» у Празі. Від червня 1941 р. до січня 1942 р. 
перебував у Києві, де брав участь у заснуванні Українського видавництва, яке ви-
да вало газету «Українське слово». Після повернення на початку 1942 р. до Праги 
пра цював у видавництві «Пробоєм».

2 Бурггардт Освальд (1891–1947) – поет, перекладач, літературознавець. По-
хо див з німецьких колоністів в Україні. З 1922 р. викладав у різних київських ви-
щих навчальних закладах, входив до київської групи неокласиків. У 1931 р. ре-
емі грував до Німеччини, де друкувався під пседонімом «Юрій Клен» і викладав 
у Мюнстерському університеті. Під час Другої світової війни був мобілізований 
до вермахту і як перекладач при штабі німецької 17-ї армії побував на Україні. 
Від 1943 р. до кінця війни викладав історію російської й української літератури 
у німецькому універсітеті в Празі.

3 Чижевський Дмитро (1894–1977) – славіст і філософ. У 1917 р. – член 
Центральної Ради і Малої Ради. У 1921 р. виїхав до Німеччини. У 1924–1932 рр. – 
викладач в Українському вільному університеті (УВУ) та Українському високому пе-
да гогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі. У 1932–1945 рр. працював в уні-
верситеті в Галле, потім – в Марбурзі, Гарварді, Гайдельберзі, Кельні.

4 Антонович Дмитро (1877–1945) – видатний український політичний і гро мад-
ский діяч, історик культури й мистецтвознавець; батько Марка Антоновича. Один із 
засновників і керівників Революційної української партії, чільний діяч Ук раїнської 
соціал-демократичної робітничої партії. Один із творців Центральної Ради, морський 
міністр Української Народної Республіки (далі – УНР), міністр мистецтв УНР та 
керівник української дипломатичної місії в Італії. Від 1920 р. в еміграції, спочатку 
в Австрії, а з 1921 р. у Чехословаччині. Один із фундаторів УВУ у Відні, ректор 
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і професор УВУ в Празі, голова Українського історично-філологічного товариства 
в Празі, директор Української студії пластичного мистецтва та Музею визвольної 
боротьби України в Празі. 

5 «Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі» – збірник 
наукових праць, який видавало Українське історично-філологічне товариство (да-
лі – УІФТ) в Празі, головою якого був Д. Антонович. Загалом вийшло п’ять томів 
«Праць» (у 1926, 1939, 1941, 1942, 1944 рр.).

6 Антонович Михайло (1910–1955) – український історик; брат Марка Ан-
тоновича. Ступінь доктора філософії отримав в УВУ у Празі (1931) і Берлінському 
універсітеті (1933). Дійсний член УІФТ у Празі (1933) і Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові (далі – НТШ) (1939). З 1933 р. до 1937 р. пра цював науковим 
співробітником Українського наукового інституту в Берлі ні, по тім – науковим 
співробітником Інституту Східної Європи (1937–1941 рр., 1942–1945 рр.). З грудня 
1942 р. – доцент Віденського університету. З червня 1941 р. до жовт ня 1942 р. як 
перекладач у штабі генерала Е. Фон Клейста перебував в Украї ні. У жовт ні 1942 р. 
Михайло Антонович відвідав Київ, де зустрічався з В. Міяковським. У 1945 р. 
заарештований НКВС і депортований до СРСР. Помер у Магаданській в’язниці.

7 Лісовський Роберт (1893–1982) – художник-графік і громадський діяч. 
У 1917–1921 рр. навчався в Українській академії мистецтв, у 1927–1929 рр. студіював 
в Академії мистецтв Берліна. З 1929 р. до 1946 р. жив у Празі, був професором графіки 
і прикладного мистецтва в Українській студії пластичного мистецтва, директором 
якої був Д. Антонович. Учасник виставок у Львові, Празі, Лондоні, Женеві.

8 Білецький Леонід (1882–1955) – український літературознавець, доктор фі ло-
логії (1936). Від 1918 р. – приват-доцент Українського державного Кам’янець-По-
дільського університету. У 1921–1923 рр. викладав історію української літератури 
у Львівському таємному українському університеті. У 1923–1925 рр. обіймав посаду 
ректора Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі. 
Від 1932 р. до 1945 р. – професор кафедри українського права УВУ у Празі. У 1948–
1952 рр. – президент Української вільної акдемії наук. Досліджував творчість 
Т. Г. Шевченка.

9 Зеров Микола (1890–1937) – літературознавець, перекладач, поет, педагог. 
У 1914 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Від 
1923 р. до 1934 р. – професор Київського інституту народної освіти, де викладав 
історію української літератури 19 ст. З 1930 р. до 1933 р. – професор Київського 
інституту лінгвістичної освіти, де з осені 1932 р. був призначений завідувачем 
ка фед ри теорії та історії перекладу. Вважався ідейним лідером літературної гру-
пи неокласи ків. Робив переклади українською мовою з давньоримської, за хід но-
єв ропейської та російської літератур. 1935 р. ув’язнений під Москвою. Перебував 
на Соловках.

10 Оксана – донька В. Міяковського.
11 Плужник Євген (1898–1936) – український поет. З першими віршами вис-

тупив 1923 р. у часописі «Глобус», пізніше друкувався в журналах «Нова громада», 
«Червоний шлях», «Життя і революція» тощо. У 1923–1928 рр. належав до лі те ра-
тур них угруповань «Аспис», «Ланка», «Марс». Автор збірок поезій «Дні» (1926), 
«Ран ня осінь» (1927) та роману «Недуга» (1928). У 1934 р. був заарештований і за-
суджений до розстрілу із заміною вироку на 10 років ув’язнення на Соловках, де 
по мер 2 лютого 1936 р.

12 Йдеться про збірку поезій Є. Плужника «Рівновага», яку планувалося вида ти 
в Празі у видавнитцтві «Пробоєм». Збірка була надрукована у 1948 р. в Авгс бурзі.

13 Центральний союз українського студенства (далі – ЦЕСУС) – центральна 
організація, яка об’єднувала і координувала працю студентських організацій 
в емі грації та в Західній Україні. Заснований у 1922 р. у Празі. Місцями осідку 
керівництва ЦЕСУС були Прага (1922–1934 рр.) і Відень (1935–1939 рр.). Впродовж 
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1922–1939 рр. відбулося 11 звичайних і 2 надзвичайних з’їзди. З огляду на Другу 
світо ву війну ЦЕСУС припинив свою діяльність, відновивши її лише у 1946 р. 
в Мюнхені.

14 «Пробоєм» – щомісячник, спершу орган націоналістичної молоді Закарпаття, 
а у 1939–1943 рр. – літературно-науковий журнал націоналістичного спрямування. 
Виходив у 1933–1943 рр. у Празі. Видавництво журналу було припинено за наказом 
німецької влади.

15 «Наступ» – орган Української Національної Оборони і Карпатської Січі. 
У 1937–1939 рр. газета виходила двічі на тиждень в Ужгороді та Хусті. У 1940–
1944 рр. як щотижневик ОУН(М) друкувався у Празі.

16 «Камена» – збірка поезій М. Зерова, що видавалася у 1924 й 1943 рр.
17 Йдеться про Зерова Михайла (1901–1963) – одного з найвизначніших ук ра-

їн ських поетів за межами України, рідного брата Миколи Зерова. Сприяв виданню 
збір ника «Безсмертні» (1963), до якого ввійшли спогади про неокласиків.

18 Мається на увазі Український вільний університет в Празі – приватний вищий 
навчальний заклад, заснований 1921 р. у Відні. Восени 1921 р. УВУ переведено до 
Праги, а восени 1945 р. осідок УВУ було перенесено до Мюнхена.

19 «Чи були кіммерійці в Україні (до питання походження кіммерійців)» – 
одна з перших наукових праць Марка Антоновича, яку було надруковано у 7 книзі 
«Чорноморського збірника» за 1946 р.

20 «Скитія і Єгипет в античному письменстві» – наукова праця Марка Ан-
тоновича, яку опубліковано у книзі 2 «Океанічного збірника» за 1946 р.

21 Драгоманови – родина Світозара Драгоманова, сина Михайла Петровича 
Драгоманова. Економіст за фахом С. Драгоманов у 1922–1933 рр. викладав у вищих 
навчальних закладах Києва. З 1943 р. в еміграції.

22 Йдеться про визначного грецького філолога Арістарха, образ якого ві доб ра-
жено М. Зеровим у його вірші «Арістарх».

23 Українське Національне Об’єднання (далі – УНО) – українська громадська 
організація, заснована у 1933 р. з центром у Берліні. У 1937 р. відбувся перехід УНО 
на позиції українського націоналізму. Провадило національно-виховну, культурно-
просвітню, видовничу діяльність, відстоювало інтереси українських робітників, 
до помогало українським студентам тощо. У Празі діяло культурно-наукове ви дав-
нитцт во УНО.

24 Йдеться про видану у 1920 р. М. Зеровим «Антологію римської поезії», яка міс-
тила його переклади з Катулла, Вергілія, Горація, Тібулла, Проперція, Овідія та ін.

25 Латишев Василь (1855–1921) – російський філолог та історик, академік Ро-
сійської академії наук (далі – РАН), визначний знавець епіграфіки грецьких при-
чор номорських колоній, автор двухтомного видання «известия древних писателей 
гре ческих и латинских о Скифии и Кавказе» (1893, 1906).

26 Ростовцев Михайло (1870–1952) – російський історик, археолог, акаде-
мік РАН. Родом з Києва. У 1901–1918 рр. доцент і професор С.-Петербургзько-
го університету. З 1918 р. на еміграції. Автор низки праць про грецькі і скіфські 
старожитності Півдня України, зокрема «Античная декоративная живопись на юге 
России» (1914), «Скифия и Боспор» (1925) тощо.

27 Покровський Олексій (1868–1928) – український історик, професор Київського 
університету і Ніжинського інституту народної освіти, співробітник Української 
ака демії наук (далі – УАН). Автор праці «Як ідеалізовано скитів у грецькому та рим-
ському письменстві» (1927).

28 Йдеться про працю О. Покровського «Геродот і Арістей» (1927).
29 Багалій Дмитро (1857–1932) – український історик, громадський та по лі тич-

ний діяч, академік УАН (1918). У 1918 р. брав участь у створенні Української ака-
демії наук, згодом – перший віце-президант УАН та перший голова історико-фі ло ло-
гічного відділення УАН.
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30 Рудницький Ярослав (1910–1995) – славіст, мовознавець, науковий і гро мад-
ський діяч, доцент (1940) і професор (1943) УВУ в Празі та з 1949 р. професор Ма-
нітобського університету у Вінніпезі (Канада), дійсний член НТШ (1947), член-за-
снов ник Української вільної акдемії наук у Канаді та її президент (1955–1969).

31 Тичина Павло (1891–1967) – видатний український поет, перекладач, пуб лі-
цист, громадський діяч, академік АН УРСР (1929). Новатор поетичної форми. Ди-
ректор Інституту літератури АН УРСР (1936–1939, 1941–1943). З 1943 до 1948 р. – 
міністр освіти УРСР.

32 Коцевалов Андрій (1892–1960) – філолог, професор Харківського університету 
і УВУ, дійсний член НТШ і Української вільної академії наук, визначний знавець 
і дослідник мови грецьких написів античного Причорномор’я. 

33 Йдеться про перший том збірника «Ольвія», який був виданий у 1940 р. у Киє-
ві Інститутом археології та УАН і містив звіт про розкопки в Ольвії у 1935–1936 рр. 
та публікації знайдених в Ольвії пам’яток.

34 Драй-Хмара Оксана – поетеса, донька поета і літературознавця Михайла 
Драй-Хмари. Після окупації фашистами Києва виїхала до Праги, де брала участь 
у роботі літературного гуртка при місцевій Академічній громаді й навчалася 
у Празькій консерваторії.

35 Рильський Максим (1895–1964) – поет і громадський діяч, академік АН СРСР 
і АН УРСР. У 1943–1946 рр. був головою Спілки письменників України. Від 1944 р. – 
директор Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

36 Тураєв Борис (1868–1920) – російський сходознавець, єгиптолог, асіріолог, 
ефіопіст, засновник російської школи історії та філології Стародавнього Сходу, 
академік РАН (1918). Проводив наукову роботу в музеях Парижа, Берліна, Лондона та 
ряду міст Італії. Від 1896 р. приват-доцент, а з 1911 р. професор С.-Петербургзького 
університету. З 1912 р. охоронець зібрань єгипетських старожитностей у Музеї 
образотворчого мистецтва у Москві. Автор фундаментальної праці «Історія 
Стародавнього Сходу».

37 Струве Василь (1889–1965) – російський історик, сходознавець, академік АН 
СРСР (1935). Автор узагальнюючої праці «Історія Стародавнього Сходу» (1941).

38 Животко Аркадій (1890–1948) – громадський та політичний діяч, педагог, 
дослідник історії української преси, книгознавець.

39 Йдеться про праці А. Животка «Журнал Основа» і «Преса Підкарпатської 
України» (1940).

40 Варнеке Борис (1874–1944) – філолог, історик театру, професор Ново ро сій-
ського університету (Одеса), потім Одеського інституту народної освіти. До слід-
жував історію античного театру, автор праць «Античний театр» (1929), «история 
ан тичного театра» (1940) та ін. Брав участь у підготовці енциклопедії класичних 
ста рожитностей у Німеччині.

41 «Каравели» – збірка поезій О. Бурггардта (Юрія Клена) побачила світ у празь-
кому видавництві Ю. Тищенка 1943 р. Поезії «Каравел» були сповнені духом мандрів 
як у незвідані країни (Японія, Мексика), так й у віддалені епохи (Стародавні Єгипет, 
Гре ція тощо).
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Музичко олександр

МИХАйЛо ГрУшевсьКИй ТА ІвАн ЛИннИченКо: 
новІ шТрИХИ До ІсТорІї взАєМИн ДвоХ ІсТорИКІв

У публікації подано деякі історичні джерела, що допомагають з’ясувати 
своєрідність професійних і особистих стосунків між М. С. Грушевським та 
І. А. Линниченком.

Ключові слова: історичні джерела, М. С. Грушевський, І. А. Линниченко, 
взаємини.

В публикации представлены некоторые исторические источники, которые 
помогают уяснить своеобразие профессиональных и личных отношений между 
М. С. Грушевским и и. А. Линниченко.

Ключевые слова: исторические источники, М. С. Грушевский, и. А. Лин ни-
чен ко, отношения.

The article gives some historical sources that help to understand the peculiarity of 
professional and personal relationships between M.S. Hrushevs’kyi and I.A. Lynny-
chenko.

Key words: historical sources, M.S. Hrushevs’kyi, I.A. Lynnychenko, relation-
ships.

Ретельне вивчення особистих та професійних стосунків між іс то-
риками відкриває можливість глибше осягнути особливості іс то ріо гра-
фічного процесу, складності та суперечності формування наукових шкіл, 
суспільно-політичних та наукових поглядів їхніх репрезентантів. Від по-
від ні студії щодо головних історичних шкіл в Україні вже мають певну 
традицію1. Більшість історіографів, хоча й не без певних застережень, 
об’єднують у рамках історичної школи В. Антоновича патріарха ук-
раїнознавства Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934) та його 
дещо менш відомого колегу професора Новоросійського університету 
(м. Одеса) Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926).

Початок дослідження взаємин між названими істориками започат-
ко вано українським істориком О. Толочком, який наголошував, що без 
ро зуміння специфіки особистих стосунків між істориками неможливо 
адекватно сприймати особливості формування модерної української іс-
торіографії. Він відмовився від однобічно-негативного трактування постаті 
І. Линниченка, включив його до контексту української історіографії, на-
ма гався не засудити, а зрозуміти закономірності появи відомих інвектив 
на той час одеського професора на адресу М. Грушевського, потрактував 
відносини між ними як тривалі, складні та неоднозначні2. Його стаття 
грунтувалася на достатньо широкій джерельній базі, зокрема, одеській 
та сімферопольській частинах особового архіву І. Линниченка3. Декілька 
інших авторів, що торкалися аналогічної теми, трималися висновків 
О. Толочка і при цьому принципово не розширювали джерельну базу, 
а лише вносили деякі корективи до його джерелознавчих міркувань4. 

©  Музичко Олександр, 2010
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Студії українських історіографів, на нашу думку, є значно адекватніши-
ми, ніж намагання російських авторів представити І. Линниченка вихо-
ван цем російських істориків, другом та послідовником українських чор-
но сотенців, своєрідним «героєм-переможцем» М. Грушевського5. Про 
не дос татнє вивчення цього питання свідчить те, що історіографи й досі, 
зга дуючи про взаємини між істориками, зосереджуються виключно на 
від критому листі І. Линниченка до М. Грушевського 1917 р.6

У цій публікації на основі маловідомих джерел, одне з яких вперше 
друкуємо наприкінці, прагнемо сприяти розплутуванню складного клуб-
ка стосунків між цими колегами по історичному цеху, але водночас 
й ан типодами. Додаткове дослідження взаємин між М. Грушевським та 
І. Лин ниченком дасть змогу глибше зрозуміти особливості розвитку двох 
основ них гілок української історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
в Російській імперії – власне національно-української та малоросійської, 
одними з головних представників яких були ці історики7. Актуальності 
цьому ж питанню додає й обставина, що серед сучасних українських 
істориків дедалі поширенішою стає думка про непересічний вплив на 
історіографічний процес не лише найвидатніших постатей, таких як 
М. Грушевський, а й так званих «істориків другого плану», яскравим 
пред ставником яких є всі підстави вважати І. Линниченка8.

У контексті важливого питання про належність М. Грушевського та 
І. Линниченка до спільної історичної школи слід зауважити, що упродовж 
усього життя обидва історики зберігали пієтет до свого університетського 
вчителя В. Антоновича, але водночас І. Линниченко здебільшого ці-
ну вав його як археолога, збирача фактів, а М. Грушевський – як од-
ного з засновників концепції української історіографії. Обидва бу ли 
позитивістами, у своїх перших працях віддали певну данину облас ниць-
ко му підходу, але І. Линниченко дедалі більше захоплювався ідеями 
культурно-історичної школи, а М. Грушевський – історичної соціології. 
М. Грушевський довів до логічного завершення обласницький підхід, 
а І. Линниченко, не заперечуючи плідності обласницького підходу В. Ан-
то новича, вітаючи поглиблене дослідження історії Південно-Західної Ру-
сі, завжди розглядав історію України як невід’ємну частину «русской» 
іс торії, спільну з історією Росії та Білорусі9.

Взаємини І. Линниченка з діячами українського національного руху 
і, зок рема, В. Антоновичем не могли не зазнати тріщини у зв’язку з його 
гост рими виступами у періодиці на початку 1880-х років проти Д. Багалія 
та Д. Яворницького. Недаремно джерелознавцям відоме листування між 
М. Грушевським та В. Антоновичем, але не виявлено жодних слідів 
листування між І. Линниченком та В. Антоновичем. Вони ж не брали 
участі у жодних спільних проектах.

Значно тіснішими були зв’язки І. Линниченка з репрезентантами 
загальноросійської течії київської історичної школи – В. Іконніковим, 
М. Дашкевичем та М. Владимирським-Будановим10. Саме цих вчених 
він вважав за свій орієнтир у науці, зразком об’єктивності, не в останню 
чергу тому, що вони, як і він сам, залишились, так би мовити, чистими 
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позитивістами, не схильними до побудови загальних схем історичного 
процесу, і з величезною пересторогою сприймали схему М. Грушевського. 
На нашу думку, І. Линниченка слід вважати не представником школи 
В. Антоновича, а представником ширшого кола київської історичної 
школи, в якій він значно більше тяжів до загальноросійської течії.

У 1880-х рр. І. Линниченко співробітничав із редакцією журналу 
«Киевская старина», але водночас симпатизував галицьким москвофілам. 
З деякими з них він налагодив інтенсивні контакти, наприклад, 
з А. Петрушевичем. Спілкування з останнім могло бути одним із джерел 
формування його ставлення до М. Грушевського.

Уривчасті та іноді не досить чіткі щоденникові згадки М. Грушев-
сько го початку 1890-х рр. про нього не дають підстав твердити про 
існування гострої неприязні між ними. У 1892 р. І. Линниченко встановив 
особисте знайомство з молодшим колегою, а у 1893 р. М. Грушевський 
уже «балакав за кандидатуру Линниченка в нашім університеті» з одним 
зі своїх київських колег11. Історики цікавились дослідженнями один 
одного, адже працювали у межах української медієвістики. Проте 
у розмовах із колегами М. Грушевський дозволяв собі якусь критику 
його, а після однієї із спільних вечірок він занотував, що, слухаючи його, 
І. Линниченко «сидів хмурий як ніч»12.

У 1894 р І. Линниченко, будучи приват-доцентом Московського 
уні верситету, запросив М. Грушевського до співробітництва в «из-
вес тиях» Московського археологічного товариства, що видавалися за 
йо го редакцією. Зокрема, у листі він просив Михайла Сергійовича по-
ві домити про стан розвитку археології у Галичині, надсилав йому свої 
ро боти13. М. Грушевський повідомив своєму колезі про обставини по-
чат кового періоду своєї роботи у Львівському університеті14. У 1900 р. 
І. Лин ниченко навіть планував запровадити при Одеському товаристві 
історії та старожитностей премію за кращі праці з історії Південной Русі 
та надати її М. Грушевському за «Історію України-Руси»15. Можливо, це 
був своєрідний віддарунок за те, що у 1899 р. докторську дисертацію 
І. Линниченка було видано в україномовному перекладі М. Павлика та 
з передмовою М. Грушевського у сьомому томі «Руської історичної біб ліо-
теки» (під назвою «Суспільні верстви Галицької Русі ХІV–XV ст.») у зв’яз-
ку з тим, що «для галицьких читачів мусить мати особливий ін терес»16.

Дисертація І. Линниченка започаткувала у «РІБ» серію монографій 
з внутрішньої суспільно-культурної історії українських земель. Деякі 
запопадливі одеські недруги історика на цій підставі твердили про 
його «неблагонадійність». Професору навіть довелося наголошувати 
на тому, що переклад його праці з’явився без його відома. Ставлення 
І. Линниченка до цього видання було суперечливим. У 1915 р. він 
зауважив, що «моя дисертація була перекладена незважаючи на те, що 
я неодноразово виступав проти політики видавця Грушевського. Але 
вочевидь Грушевський здатний на те, на що нездатний Казанський 
(професор Новоросійського університету, російський шовініст, запеклий 
опонент І. Линниченка – авт.) – не змішувати питань особистих 
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з науковими»17. Однак уже в 1917 р. він зазначив, що факт появи цього 
ви дання викликав у нього розчарування, адже це свідчило про те, що 
науковці-галичани не знають російської літературної мови18. Втім перша 
полеміка між істориками не мала політичного характеру. Її предметом 
було обговорення питання про автентичність грамот галицького князя 
Льва Даниловича, яке дало плідні наукові результати під час вироблення 
методики аналізу цих складних середньовічних текстів19.

Загострення світоглядних протиріч між вченими припало на 1905–
1907 рр. Саме тоді І. Линниченко написав основну частину свого відкри-
того листа до М. Грушевського. У листі до академіка Російської академії 
наук О. Шахматова від 23 лютого 1905 р. він зазначив: «Я не люблю 
полемику, она не выясняет дело, но разжигает самолюбие и превращает 
ученых противников во врагов. Но Грушевскому отвечу, т. к. он тен-
ден циозен… в истории Украины тенденция – разорвать русскую 
и малорусскую историю»20. У листі до іншого академіка О. Лаппо-
Данилевського від 5 серпня 1906 р. І. Линниченко писав: «Грушевский на 
меня сердит, но у него есть специальные причины не ссорится со мною. 
Недавно ук раинцы дали нам в совет просьбу об учреждении 4 малорусских 
кафедр»21. Водночас І. Линниченко не уникав контактів з ним. 26 серпня 
1906 р. М. Грушевський занотував у своєму «щоденнику»: «в поїзді 
було претісно, стрілися з Лінніченком і балакали до Волочиська; дуже 
він несмачний, але для Саші се добра нагода»22. Тут привертає увагу не 
так згадка про «несмачність» І. Линниченка (очевидно йдеться не про 
суспільно-наукові розходження, а про «їжакуватість» одеського про-
фе сора як людини, що відзначали майже всі його сучасники), а сама 
мож ливість тривалої розмови між здавалося б відвертими опонентами. 
Останні слова М. Грушевського свідчать, що історики обговорювали пи-
тання про влаштування на посаді приват-доцента кафедри російської іс-
торії Новоросійського університету його брата – Олександра. Напевно, 
роз мова на цю тему велася у позитивному тоні. Принаймні листування 
І. Лин ниченка та В. Іконнікова засвідчило, що одеський професор сприяв 
О. Гру шевському. Навіть критикуючи лекторські здібності та науковий 
доробок останнього, він поблажливо робив скидку на його молодість.

Показово, що надалі І. Линниченко не висловлював жодного неза-
до волення фактом україномовності лекцій О. Грушевського, хоча пос-
лі довно заперечував необхідність запровадження окремої кафедри 
ук раїнської історії23. Під час гучної справи з відставкою Олександра 
Сер гійовича у 1908 р. ім’я І. Линниченка відсутнє у протоколах за сі-
дання Ради професорів як серед прибічників, так і серед противників 
ви нагородження О. Грушевського за прочитані ним україномовні 
лекції. Найімовірніше, що І. Линниченко, який сам був в опозиції до 
чор носотенної Ради професорів Новоросійського університету, бажав 
уникнути участі в очевидній брудній розправі, але з іншого боку уникав 
і можливого ототожнення себе з прихильником українолюбців. Ці об-
ставини не давали змоги М. Грушевському вільно висловити свою ре-
акцію на відкритий лист І. Линниченка. Тому одеський опонент опуб-
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лікував свій лист лише у 1917 р. Показово, що у жовтні 1909 р. один 
з учнів І. Линниченка, у майбутньому ввідомий історик Михайло Слаб-
ченко, запевняючи М. Грушевського, що все, що пов’язано з його іме-
нем для нього є святим, закликав взяти у свідки, зокрема, й І. Лин ни-
ченка24. Імовірно, М. Слабченко вважав свого вчителя одним із най більш 
об’єктивних авторитетів для М. Грушевського. З іншого боку, не менш 
показово, що М. Слабченко не мав підстав приховувати перед І. Лин-
ниченком своєї поваги до львівського професора.

Початок 1910-х рр. заповнений жвавими контактами між І. Лин ни-
чен ком та М. Грушевським по лінії НТШ. На сторінках «Записок НТШ» 
Михайло Сергійович надрукував з власною передмовою отриманий від 
І. Линниченка текст записки німецького автора кінця ХVIII ст. Ф. Генд-
льовіка про банатських запорожців25. Цінність цієї публікації полягала 
у тому, що нею висвітлювалася доля запорожців піс ля ліквідації Січі. При-
мірник цієї рідкісної праці виявився в одеській бібліотеці, з якого й ско-
піював її І. Линниченко. Обмін виданнями з біб ліотекою НТШ налагоди ло 
Одеське бібліографічне товариство при Новоросійському університеті, 
незмінним головою якого був Іван Анд рійович26. На сторінках «Записок 
НТШ» з’являлись прихильні рецензії на праці І. Линниченка, його учнів 
та видання Одеського бібліографічного товариства27.

У такому контексті не виглядає дивним поява листа І. Линниченка до 
відомого друга українців, члена Наукового товариства імені Т. Шевчен ка 
О. Шахматова, опублікованого нижче. Попри лапідарність цього доку-
мента, його джерелознавча та історіографічна цінність полягає в тому, 
що він є яскравим свідченням щодо особливостей уявлень про науко ву 
мораль та обов’язок серед істориків початку ХХ ст. Написання цього лис-
та було зумовлене тривалими та широкими зв’язками Івана Андрійови-
ча з деякими академіками: О. Шахматовим, Н. Кондаковим, О. Лаппо-
Данилевським, Ф. Коршем та ін.

Лист І. Линниченка був частиною кампанії, яку розгорнули провідні 
науковці Росії за полегшення долі М. Грушевського наприкінці 1914 р. 
Зокрема, відомі листи до великого князя Костянтина у грудні 1914 р. від 
С. Платонова та О. Шахматова28. Зазначимо, що лист Івана Андрійовича 
є одним з перших за хронологією серед цих листів, тому можна припусти-
ти, що принаймні лист О. Шахматова до великого князя від 29 грудня 
1914 р. був інспірований саме листом від його одеського колеги. Загальна 
тональність захисної риторики І. Линниченка щодо М. Грушевського 
була аналогічною з думками його російських колег: суспільно-політичні 
погляди та діяльність, концепції Михайла Сергійовича зображувалися 
як другорядні, натомість на перше місце висувались його обізнаність 
з історичними джерелами, фактами. Очевидно, це не слід розглядати як 
суто тактичний крок, адже І. Линниченко та російські академіки дійсно 
цінували лише цю сторону діяльності М. Грушевського. У листі Івана 
Андрійовича досить оригінальною, порівняно з оцінками інших носіїв 
російської та малоросійської ментальностей, є висока оцінка науково-
методичної та організаційної праці Михайла Сергійовича в Галичині. 
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Лист І. Линниченка також є одним з вагомих аргументів у полеміці 
з тими сучасними дослідниками, які вважають одеського професора 
од нодумцем київських чорносотенців А. Стороженка, А. Савенка та 
загалом представником право-консервативного, навіть монархічного 
табору суспільно-політичної думки Російської імперії.

Як видно із змісту листа, І. Линниченко обрав шлях ліберальнішого 
ставлення до свого опонента, ніж той, до якого його спонукали деякі 
кореспонденти з правого табору. 25 липня 1914 р. київський професор 
Ю. Кулаковський писав йому з приводу щойно прочитаної ним «Ілю ст-
рованої історії України-Руси»: «Вот творение, которое надлежало бы Вам 
отхлопать самым ядовитым образом, вспомнив старый задор храбреца. 
Галичина, Волынь превратились в Украину. Вы бы сумели поиздеваться 
над этой нелепостью и вытеснить п. Грушевского с его стези научными 
изложением, в котором сказывается и гайдамак, и запорожец, но без того 
идеала, каким те были живы в свое время. Тряхните стариной, распните 
пана Грушевского в издевательской статье, как Вы делали когда-то. Раз 
пропаганда фальшивых идей идет неприкрыто, то должны же русские 
историки заступиться за Русь Нестора и «Слово о полку игоревом»29. 
Проте, І. Линниченко не раз демонстрував, що він дотримувався мо-
ралі, що не збігалася з вчинками та думками радикальних російських 
шо віністів. ще у 1908 р. напередодні проведення XIV археологічного 
з’їзду у Чернігові він надіслав листа до графині П. Уварової, де ви-
сло вився на захист прав деяких учасників з’їзду, які бажали читати 
реферати «малоруською мовою». У дусі М. Костомарова він твердив 
про міфічність підозр українофілів у сепаратизмі, запевняв, що сам по 
собі факт використання української мови у виступах ще не свідчить 
про неблагонадійність думок тощо30. Саме цей лист забезпечив мож-
ли вість одеській «Просвіті» делегувати на з’їзд своїх промовців. На 
секції під головуванням І. Линниченка та за секретарювання одеситів 
Х. Ящуржинського та С. Шелухина було вперше прочитано 5 доповідей 
українською мовою31.

Дії прихильних до М. Грушевського учених дали певний результат 
лише у 1916 р., коли великого українського історика було повернуто 
з Казані до Москви. На початку 1917 р. Михайло Сергійович листом 
запропонував І. Линниченку працювати в ім’я блага України. Проте, поп-
ри свій вчинок у 1914 р., у 1917 р. Іван Андрійович ще завзятіше виступив 
проти діяльності М. Грушевського та Центральної Ради у своєму вже 
згаданому відкритому листі до останнього. Цей текст уже неодноразово 
був предметом уваги історіографів, що дає змогу нам підстави утриматись 
від його переказу. Зазначимо лише, що І. Линниченко не вдалося уникнути 
помітних суперечностей у думках, наприклад щодо козацтва.

Він висловив доволі традиційну для багатьох істориків (О. Лаза рев-
ський) думку про те, що у другій половині ХVII ст. козацька старшина 
зба гачувалась за рахунок простих козаків. У цьому зв’язку він зазначив, 
що «демократический строй Малороссии существовал лишь среди Запо-
рожья – буйного военного товарищества, немыслимого в культурном го-
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су дарстве». Отже, автор визнав демократизм Січі, але водночас наголосив 
на «некультурності» запорожців, що вже відповідало традиціям ро-
сій ської державницької історіографії (С. Соловйов)32. Однак у тому 
ж 1917 р. в іншій статті І. Линниченко вже зобразив запорожців як зра зок 
дис циплінованості, що, вочевидь, свідчило проти твердження про їхню 
асо ціальність та некультурність: «вспомните запорожскую вольницу, 
самое буйное и разнузданное товарищество в мире. Буйные кутилы, 
в мирное время пропивавшие все, кроме своей шабли и рушницы, во 
время похода были не только самыми ревностными членами общества 
трезвости, но и слепо подчинялись своим атаманам; в запорожском 
войске господствовала самая железная дисциплина с жесточайшими 
наказаниями за военные проступки. и буйные запорожцы понимали, что 
только дисциплина дает залог успеха на войне»33.

Попри ці суперечності, зайву емоційність та публіцистичність, 
немає підстав заперечувати доцільність усіх компонентів критики 
І. Линниченка, вважати її зумовленою лише малоросійським світоглядом 
професора або особистими рахунками з М. Грушевським. В історичній 
схемі М. Грушевського тісно перепліталися наукові та світоглядні 
переконання М. Грушевського, його віра в українськість Київської Русі, 
примат народних мас над державним розвитком, недооцінка значення 
діяльності органів державної влади Речі Посполитої, Австрійської та 
Російської імперій тощо, які він вважав неукраїнськими. Деякі критичні 
закиди І. Линниченка незабаром пролунають у працях прибічників 
державницької школи в українській історіографії, хоч, звичайно, з іншим 
концептуальним забарвленням та суспільно-політичною мотивацією. 
Сучасна українська історіографія, як і І. Линниченко, намагається, 
зокрема, уникнути етнографізації історичного процесу, розглядати всі 
форми соціального та державного життя, зокрема, й, так би мовити, 
традиційно «неукраїнських». На прискіпливу увагу та додатковий 
розгляд заслуговує теза І. Линниченко про брак в українського народу 
державотворчого потенціалу. Про негативне сприйняття Михайла 
Сергійовича з боку І. Линниченка у 1917–1919 рр. яскраво свідчить не 
лише його публіцистика, а й щоденникові записи. «Единственным че ло-
веком с головой» серед українських провідників 1917 р. він вважав не 
М. Грушевського, а С. Петлюру34. Знаменно, що у листах до Івана Анд-
рійовича О. Шахматов у 1917–1918 рр. повністю поділяв його дум ки.

Серед історіографів є поширеною думка, що відкритий лист І. Лин-
ни ченка був повністю зігнорований його українськими опонентами, 
зок рема, самим М. Грушевським. На цій підставі російський автор 
Д. Бондаренко зробив висновок, что українські інтелектуали відчували 
свою безпорадність та неспроможність спростувати свого опонента. 
Однак нам вдалося виявити безпосередній відгук на нього видатного 
українського літературознавця Сергія Олександровича Єфремова, 
надрукований у січні 1918 р. С. Єфремов нищівно оцінкив брошуру 
одеського історика: «маємо тут трохи історії, трохи публіцистики і дуже 
багато чисто обивательського філософствування «веревка что такое?». 
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Погляди Івана Андрійовича він порівняв з поглядами П. Струве: «ті 
ж саме страхи перед роздвоюванням того, що ніколи єдиним не було, та 
сама аргументація, ті самі суперечності – і все це нудно, довго, тягуче й не 
без фактичних та логічних помилок». Український автор був переконаний 
у непотрібності брошури з «балаканиною» І. Линниченка35.

щодо М. Грушевського, то останній не мав потреби спеціально від-
по відати І. Линниченку, адже той не висловив жодних нових закидів, які 
б ра ніше не лунали на адресу українського історика. На нашу думку, його 
від повіддю автору листа слід вважати невелику статтю «Дезертирам ук-
раїнства», надруковану в газеті «Свобода» 10 квітня 1917 р.36 Не на зи-
ваю чи прізвища І. Линниченка, М. Грушевський піддав гострій кри ти ці 
ре негатів-малоросів, яких він відніс до «дезертирів українства». М. Гру-
шевський передрікав їм забуття та безчестя, а народу – по дальший по-
ступ, незважаючи на ці «втрати». Зі змісту статті випливало, що йшлося, 
передусім, про представників інтелігентних кіл, еліту.

У 1918 р. І. Линниченко останній раз особисто зустрівся з М. Гру шев-
ським у Києві. Під час розмови про шляхи розвитку Української академії 
наук історики у черговий раз радикально розійшлися у поглядах37. Зок-
ре ма, М. Грушевський висловив жаль із приводу ігнорування ним ук ра-
їнської мови. Розмова між ними відбувалася російською.

Відомості про останній період життя І. Линниченка, під час йо го 
перебування у Криму (1919–1926), свідчать про те, що він за допо мо-
гою свого учня М. Слабченка був чудово обізнаний з життям М. Гру-
шев ського. Більше того, М. Слабченко повідомляв свого вчителя, що 
Ми хайло Сергійович цікавився долею свого колишнього опонента, не 
по лишаючи надії залучити його до наукового життя України38. Програми 
лек цій Івана Андрійовича, які він читав сімферопольським студентам, 
свід чать, що він рекомендував студентам і праці М. Грушевського39. Фі-
нальним акордом у взаєминах між істориками слід вважати некролог 
І. Лин ниченку, вміщений у журналі «Україна», який історіографічна тра-
ди ція наполегливо приписує М. Грушевському (втім, не виключено, що 
ав тором його був М. Слабченко). Він був просякнутий сумом за тим, що 
І. Лин ниченко так і не пристав до українського наукового життя40.

Власне, саме цим мотивом, а не суцільною ненавистю, була по зна-
чена вся історія взаємин між цими істориками. Кожний з них від да вав 
належне здібностям один одного, але жодний не зміг одержати пе ре мо гу 
у заочному перетягуванні опонента у свій табір. Нині має бути все біч но 
проаналізований не лише творчий доробок та життєвий шлях М. Гру-
шевського, а й його опонета з огляду на своєрідність його долі.
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ЛиСТ І. А. ЛиННиЧЕНКА ДО О. О. ШАХМАТОВА  
З ПРОПОЗиЦІЄЮ ПОДАТи ПІДТРиМКУ ЗААРЕШТОВАНОМУ 

М. С. ГРУШЕВСьКОМУ
6 грудня 1914 р.

Многоуважаемый Алексей Александрович!
По газетным известиям М. Грушевский задержан в Киеве. Вы зна-

е те, что я лично во многих и общих и частных вопросах радикально с 
ним расхожусь, нахожу массу тенденциозности в его исторических 
тру дах (о публицистических и говорить нечего), но многое здесь 
объяс няется странностью его натуры, нетерпимостью к чужим мыс-
лям, самовлюбленностью1 – и главным образом тем, что он жил в ма-
ленькой стране, где недоставало широкого горизонта, и где поэтому 
ма ленькое поистине принимало грандиозные размеры. Но за ним 
и большие заслуги. Он очень начитан, много знает фактов, трудолюбив 
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и трудоспособен, способен будить интерес к историческим занятиям, 
и поднял на значительную высоту ученые интересы Галиции. Мне ка-
жется, Академия Наук могла бы выступить на его защиту. В Галиции 
может быть и нельзя будет его оставить по политическим соображениям, 
а у нас он, успокоившись и попав в иную умственную атмосферу, может 
быть очень полезен.

Все еще не окончательно оправился от инфлюэнцы. Между 15–20 
выеду еще не знаю как, б[ыть] м[ожет] сначала Москва, потом Пе тер-
бург, и опять Москва, где я обещал прочесть доклад в Московском Ар-
хео логическом обществе о Хвойке2.

Будьте здоровы.
И. Линниченко

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

1 Ця думка повторюється також в епістолярній і мемуарній спадщині багатьох 
сучасників М. Грушевського.

2 І. Линниченко перебував у дружніх стосунках із В. Хвойкою, популяризував 
та відстоював його ідею про автохтонність трипільської культури. Після смерті 
археолога він декілька разів виступав зі спогадами про нього в одеських та столичних 
товариствах. Див: Музичко О. Є. Археологічні студії професора І. А. Линниченка 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія 
Північно-Західного Причорномор’я. – Одеса, 2008. – Вип. 2. – С. 26–36.
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невТоМнА, нАТХненнА І розМАїТА ДІЯЛьнІсТь 
в ІМ’Я вІЛьної, ДеМоКрАТИчної І соБорної УКрАїнИ

У публікації подано листи М. В. Лисенка до М. С. Грушевського (1894–
1911 рр.), в яких наявна додаткова інформація про діяльність великого ук ра їн-
ського композитора і громадського діяча.

Ключові слова: М. В. Лисенко, листи, діяльність, М. Грушевський, Україна.
В публикации напечатаны письма Н. В. Лысенко к М. С. Грушевскому, 

в которых содержится дополнительная информация о деятельности  великого 
украинского композитора и общественного деятеля.

Ключевые слова: Н. В. Лысенко, письма, деятельность, М. С. Грушевский, 
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The article contains letters of M. V. Lysenko to Hrushevs’kyi (1894–1911), in 
which additional information is available about the activities of the great Ukrainian 
composer and public figure.

Key words: M. V. Lysenko, letters, activity, M. S. Hrushevs’kyi, Ukraine

Про М. В. Лисенка (1842–1912), видатного українського композитора 
й визначного громадського діяча, уже написано і надруковано в різний 
час багато наукових і популярних праць1. Водночас опубліковано чимало 
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історичних джерел, в яких відобразилася його діяльність: музичні твори, 
архівні документи, епістолярій, спогади тощо. У наявних дослідницьких 
працях і оприлюднених джерельних матеріалах достатньо висвітлено 
діяльність Миколи Віталійовича як композитора, піаніста, фольклориста, 
хорового диригента, педагога, музично-громадського і громадсько-по-
літичного діяча.

На нашу думку, перед музикознавцями і взагалі дослідниками стоїть 
завдання виявлення нової інформації про М. Лисенка в незнаних досі 
історичних джерелах, систематизація і узагальнення її. Водночас мають 
переосмислюватися раніше видані книги про композитора. У результаті 
цього появиться нова значно грунтовніша і повніша (можливо навіть 
багатотомна) монографія про багатогранну творчість і громадську 
діяльність М. Лисенка – видатної людини, що посідала чільне місце 
серед знакових постатей в українській історії ХІХ – початку ХХ ст.: 
Т. Г. Шевченко, М. І. Костомаров, П. О. Куліш, М. П. Драгоманов, 
І. Я. Франко, В. Б. Антонович, М. С. Грушевський.

М. Лисенко, як член Київської (Старої) громади і відомий композитор, 
познайомився з молодим Михайлом Грушевським, студентом Київського 
університету і науковцем-початківцем, наприкінці 80-х – на початку 
90-х років ХІХ ст. або через учасників українських молодіжних гуртків 
міста, що гуртувалися навколо старогромадівців, або через професора 
В. Ан тоновича, який сприяв початковому творчому зростанню у май-
бут ньо му великому історику України. Після того, коли навесні 1894 р. 
М. Гру шевського затвердили на посаду ординарного професора кафедри 
«все світньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи» 
Львів ського університету і він у вересні цього ж року прибув на працю до 
Львова, М. Лисенко продовжив з ним спілкування шляхом листування.

Композитор надсилав листи історику поштою або передавав їх че-
рез знайомих, які виїжджали із Києва у Львів. Коли Михайло Сергійо-
вич прибував у Київ, М. Лисенко, через неможливість зустрітися з ним 
особисто, передавав йому листи (записки) через своїх людей. Цей епіс-
толярій нині зберігається у Центральному державному історичному ар-
хіві України, м. Київ – ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606.

Уривки із частини цих листів свого часу опублікував С. І. Білокінь2. 
Усі ці уривки без змін було надруковано у загальному збірнику «Микола 
Лисенко. Листи» (К., 2004)3. На нашу думку, історичні джерела, що 
стосуються життя, творчої і громадської діяльності таких велетів 
людського духу як М. В. Лисенко, необхідно виявляти повністю 
і публікувати у повному обсязі.

У вказаній архівній справі наявні 19 листів і листів-записок М. Ли-
сен ка до М. Грушевського (та ще одна поштівка, одна телеграма, шість 
ві зитних карток). У епістолярії композитора до історика є важливі свід-
чення для дослідників і читачів. Їхній автор постійно щиро бажав Ми-
хай лу Сергійовичу успішного виконання «хоч і на рідній, але все ж новій 
зем лі», тобто в Західній Україні, важливої місії, покладеної на нього 
київ ськими національно свідомими діячами: піднесення української 
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нау ки, освіти і культури, виховання і об’єднання українців-патріотів, 
під готовка умов для боротьби за здобуття вільної, демократичної і со-
бор ної України. Листи засвідчили, що Микола Віталійович всіляко до по-
ма гав українським інтелігентам патріотичного спрямування у роз витку 
лі тератури, культури, у влаштуванні їхньої долі, дбав про під тримку 
ук раїнських видань, передусім преси, відкриття українських наукових 
і освітніх закладів, про вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, інших тру дів-
ни ків на рідній ниві, про розширення безпосередніх зв’язків населення 
Над дніпрянської і Західної України та ін.

Тексти листів М. Лисенка друкуємо із збереженням авторської лек-
сики і орфографії. Тільки змінено написання ним у деяких словах букв 
(йі, з, шч, сч, ьо) на сучасне – ї, с, щ, е. У відповідних словах проставле-
но апостроф. Нерозбірливо написані слова позначено [...]. Пропонова не 
нами прочитання нерозбірливо написаних слів оригіналу подано в квад-
ратних дужках зі знаком питання [?]. Скорочення слів розкрито в квад-
ратних дужках.

1 Микола Лисенко. Бібліографія : наук.-допом. бібліогр. по кажч. / Мін-во культури 
і туризму України, Нац. парламент. б-ка Ук раїни, Мемор. музей М. В. Лисенка ; 
упоряд. : І. О. Негрейчук; Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. – Х.: Фоліо, 2009. – 224 с.

2 Білокінь С. З епістолярної спадщини. (Листи М. Лисенка до М. Грушевського) 
// Музика. – 1989. – № 5. – С. 20–22.

3 Лисенко М. В. Листи / авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. – К.: Муз. Україна, 
2004. – С. 235–236, 237, 250, 253. 268, 292, 295, 387, 446; Катренко А. М. Вчитуючись 
у тексти опублікованих листів ве ликого композитора і великого українця-патріота // 
Пам’ятки: археогр. щорічник. – К., 2006. – Т. 6. – С. 128–152.

ЛИсТИ М. в. ЛИсенКА До М. с. ГрУшевсьКоГо 
(1894–1911 рр.)

№ 1
25 листопада 1894 р., м. Київ,  

Маріїнсько-Благовіщенська, 89

Шановний добродію, Михайло Сергієвичу! 

Здоровлю Вас насамперед із прибуттям на нове місце1, з тими сим па-
тіями, які Ви спотонову* залучили собі від місцевих людей. З великою ці-
ка вістю довідувавсь я про Ваші перші кроки хоч і на рідній, але все ж новій 
зем лі. Про Ваші заходи, заміри все теж перечув, щодо видавництва.

З великим тяженним сумом та болем перечув я з третіх вуст про 
смерть д[обродія] Омеляна Огоновського2, з котрим до останнього часу 
листувавсь з поводу достарчіння різних для його матерьялів. І навіть 
вислав йому усі свої власні V збірників укр[аїнських] народ[них] пісень. 
Він їх прохав задля віддання присуду по етнограф[ічним] роботам 
у «Зорі»3. Будьте ласкаві піти до його господи, знайти усі мої збірники 

* Тут і в док. № 7 – від початку, спочатку.
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(3 перші перепалятурені в одному томові, а IV-й і V-й окремо кожен, без 
палятурок) і вислати їх до мене. Або, щоб не заставити Вас втрачатися 
за переписку, візьміть до себе, і сповістіть мене, скільки буде коштувати 
пересилка: я негайно вишлю гроші. Зробіть ласкаво, бо інакше погинуть 
без пуття під час сумного шарварку.

Інтригантство і безпричинна ненависть (не знаю вже як це й ох рес-
тити) до того дійшли у Києві між людьми навіть одвідуючими один од но-
го, як от я, приміром, що я опинився в стані неможливім послати навіть 
те леграму сумного почування о втраті такої наукової сили, як небіжчик 
Ого новський, бо з листа Шрага4 з Чернігова дізнав цю сумну новину, 
а Ко ниський5 йому телеграфував, мені ж словом не озвавсь!.. Оце ті хох-
ли, що безпричинно можуть пошкодити не так людям, а ділові.

що ж Вам казати про своє життя? Література, що займається пе ре-
кладами найчільніших європ[ейських] творів і укладом народних кни-
жок, добре себе має, ревно працює і має друкувати, що можна, тут, чого 
не можна – там6.

Сподіватись треба, що першу лекцію вступну Ви зашлете до нас. Го-
ді мені Вас турбувати. Прийміть щире вітання від мене й усіх тих, ко му 
до рога Ваша праця і поводження на Галицькій землі.

щиро Вас почитаючий

М. Лисенко
Не забудьте о збірники, благаю Вас.
[на арк. 1 збоку дописано:]
Бога ради спитайте пана Волод[имира] Шухевича7, чи одібрав він од 

мене грошей ляхам решту за муз[ичні] народ[ні] струменти, що я купу-
вав. Я не діждусь його одповіді.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 1235 
(Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 3–4 зв. Рукопис. Автограф.

№ 2
8 грудня* 1894 р., м. Київ

Спасибі Вам, голубе сивий, Михайло Сергієвичу, за ласку і пам’ять, 
що згадали нас обох, неконституційних, та й подарували своїм викладом 
першим8. Я з великим задоволенням перечитав його: і по змісту, й по 
дуже добрій, добірній мові він робить в читанні навіть вельми гарне 
вражіння, а в промові-виголошенню то й потому, гадаю собі.

Велику Вам дяку сердешну складаю, що Ви при всіх своїх турботах, 
клопотах та праці згадали мою щиру просьбу й вислали навіть усі мої 5 
збірників; хоч небіжчик Ом. Огоновський був, може, й не схожий до інчих 
галичан, але все ж нікому я не вважаю себе зобов’язаним, лиш Вам, що 
збірники живі та здорові повернулися додому. Тільки Бога ради звістіть 
мене зараз, чи це не Ви гроші свої платили  за пересилку на 1 р[инський] 

* Очевидно, у листі помилково написано «8/ХІ»
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46  к[рейцерів], бо я Вам сю ж мить поверну й вишлю. А може це з дому 
Огоновських відправлено, то це й мусіли вони зробити на їхній кошт, бо 
старому я висилав на свій кошт.

Скажіть мені, коханий земляченьку, хто ще з галичан по смерті Ого-
нов ського зостав [з] «жюрі» по тій злощасній комісії, яка мала вкупі з ук-
р[аїнським] жюрі присудити премію за бозна-коли визначений конкурс на 
іс то[ричну] драму з укр[аїнської] історії.Це ж світовий скандал, за котрий 
треба просто заплювати очі, через який ні одна душа себе поважаюча 
не візьметься зроду писати нічого і ніколи, бо не пойме віри, щоб яка 
комісія довела діло чесно до кінця. Присудили – добре, а не присудили 
нікому, – оповісти на ввесь українсько-руський люд, що по присуду жюрі 
ні один конкурсант не вартий премії. А це ж воровське, злодійське діло 
мовчати, нахабно замовчати усю справу. А що ж з грішми сталося??!!

Отже треба довідатися у галицьких жюрі (хто вони суть?), де лежить 
причина, і в кому і в чому, що вирок досі не оголошено. Ви молода, 
енергична, спритна душа, виведіть на чисту воду це позорне діло для 
цілої нації, не кажу вже для самого діла – запропащене. Де рукопис? Хто 
з жюрі може досі не подав? Чом же усі інші жюрі не клопочуться, [не 
доведуть?] до кінця?

щиро Вас поважаючий і шануючий

М. Лисенко
[На арк. 1 збоку дописано:]
Чи можна поняти тому віри, що Волод[имир] Шухевич і досі мене не 

сповістив, чи одібрав він гроші 34 р[инських] 28 к[рейцерів] для передачі 
[...] яко решта на закупівлю народ[них] струментів??

Я прохав Вас і Паньківського9 переказати йому, а він – ні пари з уст?! 
Коли здибаєте, скажіть, будь ласка.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 1–2 зв. Рукопис. 
Автограф.

№ 3
31 травня 1895 р., м. Київ

Шановний мій земляченьку, Михайло Сергієвичу!
Вітаю Вас сердешне, користуючи з нагоди від’їзду дорогих гостей 

наших, любих, да таких же славних, приятних, як, здається, тяжко інших 
і знайти. Я все ждав-виглядав од Вас звісточки, що мені були обіцяли 
невдовзі списати про конкурс історичеської драми, для чого то й то 
галицький жюрі не озвавсь і не озивається присудом-вироком чи то 
негуючим, чи то позитивним способом. Будьте ласкаві якомога швидче 
сповістіть мене, на чому став Комітет галициких жюрі, чи узнали який 
твір гідним нагороди, чи негідним. Чи дума він про це в часописах 
оповістити, чи так – тишком замовчати.

Якщо він залишив остаточно гадку про цю справу і наваживсь за-
мов чати, то будьте ласкаві узяти від їх рукопис, котру я заслав з Києва 



Персоналі ї

296

чи не в 1889 часом році, щоб вона бува не пропала тамтечки, а тут могла 
б згодитись: «Богдан Хмельницький. истор[ическая] драма в 5 а[ктах], 7 
действиях»10. Хто їх зна, що вони мають на думці, чи то вони ждуть но-
вого вибору предсідателя, чи розписати мають новий конкурс і ті ж твори 
повернуть на новий конкурс – бог їх зна, тільки такої ганьби не здумати, 
не згадати.

Коли Ви вже увільнитеся, і до нас завітаєте?
Вітаю Вас ще раз щиро й сердечно.
Ваш                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 5–6 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 4
6/18 червня 1895 р., м. Київ

Спасибі Вам, шановний добродію Михайло Сергієвичу, що вмить на 
мого листа одповіли і подали, хоч вельми сумну, але правдиву вістку.

Оцього листа подасть Вам молодий наш патріот, Микола Кіндратович 
Вороний11 з Донщини, що перейнявся гадкою їхати в Галичину студі ю ва-
ти техніку. Прийміть його, познайомте з добрими людьми. Він же і лі те-
ратурний чоловік, бо дописував у «Зорю».

Розпитайте при нагоді пана Костя Паньківського, чи можна б було 
у Галичині, у друкарні ім. Шевченка, надрукувати лібретто до моєї опери 
«Тарас Бульба». Бо в Росії доведеться по-російському друкувати, то хоча 
б зарані на своїй мові було хоч у Галичині надруковано. Треба, щоб 
я знав, кілька то коштуватиме: у велику шістнадцятку аркушів 2.

Радо прийняв я вістку про задоволення шановних галичанок12 з Києва 
і його гостинності (тільки на жаль не від молоді нашої). А дуже б були раді 
бачити і вітати боянистів і самого їх диригента, п[ана] Ніжанківського13, 
котрого з листів знаю, а не персонально.

Од мене вклоніться дуже, дуже сердешно Великошановній панії 
Шухевич і чудесним та гарним панянкам Одарці і Ірені. Я вже підмовляю 
у гостину до Галичини своїх людей. Я ж їм дівчатам подав у дарунок сво-
їх нот як фортепьянових, так і до співу.

Від серця вітаю Вас найсердечніше.
щиро Ваш довіку                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 7–8 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 5
19 грудня 1895 р.

Шановний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Жалкую страшенно, що не довелося з Вами хоч на хвилинку бачитися. 

Учора був зібрався до Вас увечері, коли на поріг Коцюбинський14 і Ку-
чин ський15. Завтра, чув я, маєте виїздити. Бога ради запитайте, зараз як 
при їдете, Івана Франка, чом він не одповідав, як його прохано, що він 
одіб рав 130 гульденів ще влітку через чоловіка, що їхав за кордон. І так 
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і до сі по даній йому адресі він не одмовив і словом. Дак нехай одмовить 
чи мені, чи пані Лесі Косачевій. А враз хай сповістить, чи гадає він вести 
да лі видавництво «Житє і слово», котре так пожадане. І на якій субсидії 
він задовольнився б, але щоб конче вів видавництво далі.

що ж робить Теодор Zupus16 у Парижі? Чом же він не зробив того, 
що його прохано? Про це дуже цікавляться. Просять Вас удруге до його 
на писати, щоб конче одповів, чи скоро вчинить те, що він обіцяв.

Чи не можна б, голубе, вислати мені Записок Наук[ового] тов[ари]-
ства ім. Шевченка? У мене тільки й є 2 перші випуски. Може б через Вл. 
Бо ніф[атійовича]17 або на універститет через Кучинського, Лучицького, 
або як інше.

Ледве що одібрав листа від Шухевича, просе щоб зайшли до Корейва18 
й узяли йому «Наталку-Полтавку» мого видання й урехтування. А ще 
просе купити 3 плахти і 3 запаски. Шкода! Короткий час. Бо треба їхати 
аж за 7 міль на Поділ. Жінка моя слаба в інфлюенці, виходити не може, 
а без жіночого ока це діло неможливе, так і скажіть.

Перекажіть Мик[олі] Вороному, щоб до мене озвавсь. Я маю його 
дещо запитати, та не знаю адреси його.

Вітаю Вас з щирим серцем з наступаючим святом і Новим Роком. 
Поздоров Боже не [злого?], а доброго щастя у Новому Році усім нам.

щиро поважаючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 9–10 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 6
2 лютого 1896 р.

Високоповажний Михайло Сергієвичу!
Оце допіру прийшов Ваш лист до мене. А завтра пан Окуневський19 

виїжджає з Києва. Я користуюсь, ждучи його до себе, озватися до Вас. 
Скажіть на милість, що воно за доля гіркая, що навіть Zupus20, ні чим 
не зв’язаний, ні од кого не залежачий, і той ощажає державу Ко бург-
ського21.

Дуже потрібно засилати до редакцій франц[узьких], італ[ійських], 
аглицьких?! А Кобургська держава не знатиме, не відатиме того, що 
їй насамперед належиться знати, читати, червоніти. Не вже ж і Zupusи 
почали вже числитися Кобургами?

Хоч гукніть йому сукиного сина, коли він отетерів, і досі не послав 
в отечественном языке в Кобургську державу.

Або мого листа оцього зашліть, хай не здивує, що я його з серця су-
чим сином узиваю. От гірка доля!

Як з продовими виродками, так ще й стісняються. Здається ж здорові 
памороки мусіли б чоловікові підшепнути, куди слід послати насамперед. 
Та зрешти ж йому наказувано вислати, і як, і що, і кому. Богом заклинаю 
Вас не полінуватися зараз же до його вдарити листа грізного, невмолимого, 
щоб він плюнув на европеїв, коли твань смердюча нічого не зна, не да-
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ви ться. Хоч він голодний, холодний, слабкий, п’яний – в якому хоч стані 
взявсь мерщій до цього діла. Де його очі? Де його розум, сумління?

П[ан] Теофіль дуже докладно і дуже потішаючо розповідав нам про 
всі сучасні обставини Лодомерії. Чутка була, ніби Ви у спілці з Ів. Фр[ан-
ком] видаватимите «Житє і слово»22. Чи правда тому?

Кланяйтеся Шухевичам, Франкові, Вороному.
щасти Боже Вам на усе добре, на усе корисне.
щиро Вас поважаючий                М. Лисенко
Кияне вітають Вас сердешне.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 11–12 зв. Рукопис. 
Автограф.

№ 7
11/23 березня 1896 р., м. Київ

Шановний мій земляче, Михайло Сергієвичу!
Спотонову засилаю Вам щиру мою, сердешну подяку за те любе 

при вітання, яким Ви мене вшанували од лиця Товатиства23.
Радий душею, що твір мій впав до вподоби слухачам.
Друге діло, вельми пильне діло. З листа тут прикладеного Ви зо-

ба чете, оскільки важно стати до помочі таким людям, як добр[одій] 
Ерастов24, що з душі рветься на службу родині з своєї нікчемної досі 
Чорноморської вітчизни до вас у Галичину, і як йому сердешному це 
не вдається. Од свого лиця і од усіх своїх, котрі зблизька приймають 
інтереси духові таких гарячих патріотів, як добр[одій] Ерастов, просю 
і благаю Вас од серця запомогти як і чим можна пристроїти цього цінного 
чоловіка. З листа Ви побачите, що він сподівається на можливість пе ре-
да чі Товариством імені Шевченка йому права на відкриття книгарні на 
його кошт і на його риск, поки Т[овариство] саме буде в стані вести це 
діло, бо як, пише він, Товариство одсахнулося б од отворення книгарні, 
бо береться за будування кам’яниці, то уряд відойме од їх це право от во-
рен ня. І коли тут стає чоловік з своїми грішми, працею і риском навіть 
до послуги, то треба здається прийти йому на поміч, надто ще через те, 
що це загорілий патріот, шукаючий у вільніші часи прикласти руки і пал 
свого серця до роботи коло родини. Будь ласка, Ви, жива душа наша 
межи галичан, візьміть до серця це діло і коли мога [посприяти?] його 
на дозвіл передачі права Ерастова. Коли справа [полагодиться?], то Ви 
його й звістіть ту ж мить у Катеринодар, Кубанської області, Степану 
Іванов[ичу] Ерастову. А мені  тільки вісточку хоч через брата дасте, чи 
буде з цього яке пиво.

Земляки милувалися дуже з присланої афіші концерту і раділи. Всі, 
хто Вас знає й тямить, усе вітають Вас. Ви од мене повітайте Ми к[олу] 
Вороного й Тобілевича. Теж подякуйте добр[одія] поважаного Ні жан ків-
ського за прийняту працю й добре виконання мого твору.

Добродійству шановному Шухевичам з усіма донечками віддайте од 
усієї моєї родини щире привітання.



Персоналі ї

299

Буду ж послухатися од Вас вістки. А Ерастову не барячись одпишіть 
як Т[оварист]во рішить.

щиро поважаючий Вас                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 13–14 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 8
10 (22) лютого 1897 р., м. Київ

Шановний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Одібравши Вашого листа, негайно ж одмовляю Вам і засилаю гро-

ші 225 крб. на видавництво книжок у Товаристві ім. Шевченка. Я ці ка-
вий би знати, чи це решта є з суми 740 крб. на видання наукових тво-
рів? Одібравши від мене гроші, я прошу Вас неодмінно сповістити ме не 
у цьому і одповісти на моє запитання. Д[окто]ру Черняхівському25 я пе-
реказав вже, о що просили. Я певне не помилюся, коли повітаю в особі 
Вашій голову Наукового товариства26. щасти ж Вам Боже на усе добре!

щиро шануючий Вас                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 15–15 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 9
15 серпня 1899 р., м. Київ

Високоповажний Добродію, Михайло Сергієвичу!
Обертаюся до Вас із справою, яку мені доручено переказати Вам 

і попрохати Вашого особистого приїзду у Київ для обговорення спіль-
ного. В разі ж Вашої неспроможеності прибути у Київ, одповідь подати 
в найскорішім часі – до 25 сього серпня місяця.

Д[обродій] Пелехин27 (професор петерб[урзький]) просить піднести 
питання про основну постанову тої фундації, яку він дає на справу Львів-
сько го університету. Проф. Пелехин пропонує призначити свій фонд 
і ті гроші, які зможе видати в будущині, на заснування українського 
університету – чи приватного, чи урядового – однаково. Порядкування 
в цій справі він доручає Науковому товариству ім. Ш[евченка] з тим, 
щоб гроші лічилися власністю українськ[ого] унів[ерситету], хоча б він 
був заснований від австрійського уряду. Д[обродій] Пел[ехин] думає, що 
така постанова прискорить універс[итетську] справу і – чи приватний, чи 
урядовий – університет скоріше виплине на світ.

Вважаючи цю справу дуже важною і значною для всіх, д[обродій] 
Пелех[ин] бажає, щоб його думка була обсуджена у Києві і наперед згод-
жується з київським присудом. Але позаяк це діло не повинно обсуд жу-
ватись без представників від Товариства ім. Ш[евченка], які б могли ос-
вітити справу з невідомих нам боків, то він просить забезпечити пев ний 
і основний присуд і з сього боку.

З цього всього ясно стає, що дуже б важно було, щоб хто з пред став-
ни ків Товариства, а найважніше голова того Товариства, взяли б  участь 
у роз в’язанні того питання.
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До 25 серпня ще не роз’їдуться з Києва, і буде змога межи 21–25 об-
міркувати цю справу. Для того я з доручення д[обродія] Пел[ехина] і про-
шу Вас приїхати – коли можна – у Київ, а як ні, – то хоч подати свої спо-
стереження і уваги до тих дат сього місяця.

Листа прошу Вас адресувати на моє ім’я (Мариинско-Благовещенская 
ул., д. № 95).

З щирим поважанням до Вас               М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 17–18 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 10
10 вересня 1899 р., м. Київ

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Раді всі, кому я переказував Ваш замір прибути у Київ, побачити 
й почути, що маєте розказати про сучасну галицьку ситуацію. Може 
такі непорозуміння й виникали переважно тому, що ви ось уже другий 
рік одвідуєте Кавказ не на Київ їдучи, а поуз нього, або й вертаєте за 
границю, минаючи Київ. У кожному разі на 24 вересня приїздіть. Коли 
не всі, то представники товариств радо повітають вияснення [...] тих 
непорозумінь.

До побачення.
З щирою шанобою зостаюсь до Вас              М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 16–16 зв. Рукопис. 

Автограф.

№ 11
23 вересня 1899 р.

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Побачитись ми мусимо завтра, у п’ятницю, 24 вересня, у помешкан-
ню Мих[айла] Петровича Старицького28. Краще сказати у його зятя, д[об-
родія] Черняхівського (вони мешкають разом) на Караваєвській (Шу-
лявській) вул., д. № 35, ІІ поверх, о 51/2 год. по обіді, як Ви прохали.

Долучаю при сему листа М. Хв. Комарова29 до мене. Ви його пе ре-
читаєте, обміркуєте, а мені перекажите при нашому побаченні у Чер ня-
хів ського. Тільки я од себе сердешно прошу Вас не відмовити просьбі 
Ко марова прибути на день до Одеси, бо це ж загального інтересу справа; 
до того ж, Вам звернути, їдучи у Львів, не далеко на Одесу. Кошти ж, 
з-за конешної важности справи, Вам повернуться. Не відмовте ж з ласки, 
про шу Вас.

З щирою повагою до Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 19–19 зв. Рукопис. 

Автограф.
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№ 12
28 вересня 1899 р.

Шановний Добродію, 
Михайло Сергійовичу!

Оцим листом повідомляю Вас, що збірка намічена на сьогодні не мо-
же на  превеликий жаль скластися. Не наша з Вами в тому вина. Вибачте 
за тур бацію, дякую сердешне за прислугу.

Їдьте з Богом щасливі; щасти Вам Боже у предовому етапові нашому 
науку добру засівати, ворога хоч як мало підтинати.

Вітаємо Вас сердешно із жінкою вкупі.
щиро Вас поважаючий                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 20. Рукопис. Авто-

граф.

№ 13
1 липня 1904 р., м. Київ

Шановний та любий Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Сьогодня вислав у Львів на адресу Наук[ового] Тов[арист]ва Вам два 
шпаргали*, стосуючі до моєї Музично-Драматич[ної] школи30 у Києві, що 
має відкритися 1 вересня. Умови і статут я переклав на українську мову 
і прошу Вас, дуже проредагувавши добре з боку мови, устроїти їх друком 
у «Вістнику»31 і у «Ділі»32. Одбитки ж з їх зробити на тонесенькому папері 
в тій меті, щоб можна було ніби листом вислати – до нас, на Україну. 
Бо при школі, враз з російською драмою й деклямацією, я конче хочу 
завести й українську деклямацію для охочих студіювати в рідній мові. 
Коли б Ви устроїли не дорого, я б був Вам дуже вдячний.

ще б просив Вас і в краї теж видрукувати, наприклад: в Станіславові, 
Коломиї або теж у Чернівцях, у часописах місцевих, щоб Галичина 
й Буковина була освідомлена про це. Може дехто й з русинів або русинок 
захотів би прибути до Києва; це б сполучало краї наші і людей наших.

При цьому маю твердий намір зараз же клопотати про затвердження 
статуту Філярмонічного тов[арист] а з широкою програмою.

На чому діло стане, не залишіть, Добродію, повідомити мене.
щиро Вас серцем вітаю й усіх кревних людей.
Ваш                   М. Лисенко
Київ 1/VII 1904 р.
Радію за курси ваші.

ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 22–24. Рукопис. 
Автограф.

* Від польського слова szpargały – рукописи.



Персоналі ї

302

№ 14
12 серпня 1907 р., Китаєв

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергієвичу!

Брат мій Андрій33 мешкає наразі у Львові, в Академічному Домі, 
з синочком своїм Глібом, якого гадає оддати в людову школу. Мешкає він 
в Акад[емічному] Домі, поки не з’їдуться академіки ік вересню, а тоді 
вже треба йому десь інде шукати помешкання. Добре було б, якби він мав 
нагоду осістись в Академ[ічному] Домі, яко лікар до академіків; він би їх 
лічив, а за це йому дати помешкання в Домі. Він лікар досвідчений, довго 
керував трохи чи не 22–23 роки лазаретом залізнодорожним у Знам’янці, 
хірург із нього дуже добрий, і він би міг користь неабияку подати 
академічній молоді, бо єсть він дотепний, способний лікар. Якщо уся 
справа лежить у Вашій змозі, і Ви маєте спосіб допомогти цьому, то не 
відмовте ласки урехтувати цю справу і дати Андрієві дарове помешкання 
в Акад[емічному] Домі, а він за те лічив би хлопців академіків. Йому, 
бачте, емігрантові бідному, економія в кождій копійці багато значить. 
Ви б, шановний Михайло Сергієвичу, зробили б велику послугу, коли 
б вволили б мою щиру до Вас просьбу. Коли змога і ласка Ваша, візьміть 
до серця цю справу і поруште її до щасливого поспіху.

В 20-х датах сього місяця Вас сподіваються у Києві. Добр[одій] 
Джиджора34 і другий товариш його були у мене в гостині на Спаса 
у Китаєві і переказували мені. До 25 серпня і ми вирушимо у Київ, бо за 
то го почнуться іспити прийомні до моєї школи.

Вітаю Вас щирим серцем, а родині Вашій перекажіть моє шану-
вання. 

щиро поважаючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 25–26. Рукопис. 

Автограф.

№ 15
15 вересня 1907 р.

Високоповажний Добродію, 
Михайло Сергійовичу!

Не відмовте ласки написати зараз листа на руки брата (Академічний 
Дім) Андрія до бібліотеки, де виконує наразі місце (Огородній одібрав 
місце в Дністрі, я рекомендував його), і згоден, щоб його місце обняв 
брат, хоч правда поки що на місяць з платнею 30 гульд[енів] місячно. 
Брат дуже і я теж просимо зробити ласку написати бібліотекарю, щоб 
замістив брата, де працював Огородній.

Вірю, що Ви це зробите зараз.
Свідчуся глибоким поважанням                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 27. Рукопис. Авто-

граф.
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№ 16
[1908 р.]

Вітаю цілим, щирим серцем усе шановне, любе товариство у нашому 
дорогому клубові. На превеликий жаль не маю способу опустити ліжко, 
у якому кладу собі припарки до болючого ока.

Зібравшись до купи, не забудьте ж шановні панове товариші, знімаючи 
питання про сучасне і майбутнє, згадати і про наших, в Бозі померлих, 
бра тах-товаришах коло рідної справи – Драгоманова35, Антоновича, Ми-
хай ла Старицького, Павла Граба36 та інших наших кревних...

Всіма гадками з Вами вкупі, стискаю кожному руку, здоровлю з Новим 
Роком, зичу кожному щастя-долі, здоров’я, а нашій рідній матері-Україні 
і її бездольному люду хліба, добробуту і кращої долі у Новому Році.

М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 28, 29. Рукопис. 

Авто граф.

№ 17
14 січня 1911 р.

Дорогий, шановний Михайло Сергієвичу!
Я написав доперва (учора викінчив) хоровий твір з солоспівом на 

текст В. Самійленка, присвячений вшануванню роковин смерти Т. Шев-
ченка37.

Варт би було цей твір надрукувати зараз же, щоб з друком виспіти до 
свят 27–28 лютого. Друкований твір міг би поширитись скрізь по укр[а-
їн ських] місцях, де будуть святкувати, а теж у Москві й Петербурзі. Дохід 
з продажу міг би піти на пам’ятник поета. Бракує лишень коштів, гадаю 
невеликих, бо й твір сам на щастя не великого обсягу.

Чи не можна б запитати В. М. Леонтовича38 о фундації на це видання. 
Ви ближче до його стоїте, що якби запитати його, тільки в найскорішім 
часі, бо часу не багато зосталося. А на чім діло стане, сповістили б мене. 
Було б це видання якраз до речі. На Котляревського видано було, а на 
Шевченка – шкода буде, як не з’явиться.

щиро стискаю Вашу руку.
Ваш                  М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 30–30 зв. Рукопис. 

Авто граф.

№ 18
28 грудня 1911 р.

Високоповажний Михайло Сергієвич!
Це зібрання у В. М. Леонтовича для мене надзвичайно важне, а я сам 

вчора трохи заслаб на бронхіт, і дуже опасуюсь ще гірш застудитись. 
Я б просив Вас дуже і шановного В. М. трохи одсунути це зібрання 
на пару днів. Може б 1 або 3 січня можна було б зібратися. Прошу Вас 
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у тій цілі і В. М., і шановних товаришів зробити це для мене, з огляду на 
мою хоч і невеличку таки слабість, але ж з якою нехтувати не можна і не 
слід.

щиро поважаючий Вас                М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 33. Рукопис. Ав то-

граф.

№ 19
[1911 р.]

Шановний Михайло Сергієвич!
Коли Леонтович спішиться, а мені вийти не можна, то покірно про-

сю до себе, як Ви кажете о годині 8-й або й 7½. Звістіть же будь ласка 
д[об родія] Леонтовича, щоб був ласкав прибув до мене.

Шануючий Вас                 М. Лисенко
ЦДІАК, ф. 1235 (Грушевських), оп. 1, спр. 606, арк. 32. Рукопис. Авто-

граф.

1 У Львів для роботи в університеті.
2 Огоновський Омелян Михайлович (1833–1894) – український письменник, 

мовознавець, літературознавець, професор Львівського університету, громадський 
діяч.

3 Двотижневий часопис «Зоря» виходив у Львові в 1880–1897 рр. З 1885 р. він 
перейшов у власність Наукового товариства ім. Шевченка і став всеукраїнським 
періодичним органом, в якому друкувалися багато письменників з усієї України.

4 Шраг Ілля Людвігович (1847–1919) – адвокат, публіцист, громадський діяч, 
зокрема член української Чернігівської громади.

5 Кониський Олександр Якович (1836–1900) – український письменник, пуб лі-
цист, громадсько-культурний і політичний діяч.

6 Йдеться про культурницький напрям у діяльності Київської (Старої) громади 
і молоді, що гуртувалася навколо неї.

7 Шухевич Володимир Йосипович (1849–1915) – український етнограф, редактор 
ча сописів, педагог і громадський діяч.

8 Мова йде про «правові» умови життя в Російській імперії та про зміст 
першої вступної лекції у Львівському університеті, прочитаної М. С. Грушевським 
30 вересня 1894 р. і присвяченої історії України княжої доби.

9 Паньківський Кость Федорович (1855–1915) – західноукраїнський адвокат, 
економіст, видавець та громадський і кооперативний діяч.

10 Історичну драму М. П. Старицького «Богдан Хмельницький» М. Лисенко 
надіслав на конкурс у Львів наприкінці 1888 р.

11 Вороний Микола Кіндратович (1871–1942) – український поет, актор, режисер, 
театрознавець, журналіст, педагог, перекладач.

12 Дружина В. Й. Шухевича Герміна і їхні дочки Одарка й Ірина та дочки 
І. Д. Окуневського Ольга і Софія приїжджали в Київ і гостювали у М. Лисенка.

13 Нижанківський Остап Йосипович (1862–1919) – композитор, громадський 
діяч, зокрема організатор і диригент співацьких товариств «Боян» у Галичині.

14 Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913) – український письменник, 
громадський діяч.

15 Кучинський Петро Михайлович – брат Л. М. Кучинської, дружини М. П. Дра-
гоманова.
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16 Вовк Федір Кіндратович (1847–1918) – український етнограф, антрополог, 
археолог, громадський діяч. У цей час перебував в еміграції у Франції.

17 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – український історик, 
археограф, археолог, педагог, громадський діяч.

18 Корейво Болеслав Вікентійович – нотовидавець, власник нотної крамниці 
в Києві.

19 Окуневський Теофіл Іполитович (1858–1937) – адвокат із Буковини, громадсько-
політичний діяч, посол до австрійського парламенту і галицького сейму.

20 Йдеться про Ф. К. Вовка, який чомусь не виконав якесь важливе доручення 
київських старогромадівців, що викликало гнівне обурення і осуд М. Лисенка.

21 Очевидно йдеться про Болгарію, в якій урядував князь (згодом цар) Фер-
ди нанд І, потомок німецького князівського роду Саксен-Кобург-Гота (Кобургська 
династія).

22 «Житє і слово» – двомісячник літератури, політики і науки, який у 1894–
1897 рр. видавала О. Ф. Франко у Львові за редакцією І. Я. Франка.

23 Мовиться про привітання, висловлене М. Лисенку, з нагоди обрання його 
членом Наукового товариства ім. Шевченка.

24 Ерастов Степан Іванович (1857– після 1933) – визначний український гро-
мад сько-культурний і політичний діяч на Кубані.

25 Черняхівський Олександр Григорович (1869–1939) – лікар, проф. Київського 
ме дичного інституту, український культурний діяч, зять М. П. Старицького.

26 М. С. Грушевського обрано головою НТШ 2 лютого 1897 р.
27 Пелехин Павло Петрович (1842–1917)  – медик, професор Петербурзької 

во єнно-медичної академії (1877–1899). Він виділив 90 тис. австрійських крон на 
фонд будівництва у майбутньому медичного факультету Українського унівеситету 
у Львові та підготовки професури для нього. За ці гроші НТШ купило будинок на 
вул. Чарнецького.

28 Старицький Михайло Петрович (1840–1904) – український прозаїк, драматург, 
організатор і керівник українських професійних театральних труп, режисер, актор, 
громадський діяч.

29 Комаров Михайло Федорович (1844–1913) – український бібліограф, лекси ко-
граф, етнограф, правник, громадський діяч, зокрема член Одеської громади (у 80–
90-х роках ХІХ ст).

30 Музично-драматичну школу М. В. Лисенка відкрито в 1904 р. Вона мала му-
зичне і драматичне відділення. Навчання здійснювалося за програмою вищих нав-
чаль них закладів. На її базі в 1918 р. засновано Музично-драматичний інститут ім. 
М. В. Лисенка.

31 Журнал «Літературно-науковий вістник» у 1898–1906 рр. виходив у Львові як 
видання НТШ. Ініціатором заснування його був М. Грушевський.

32 «Діло» – провідна щоденна (з 1888 р.) галицька газета. У 1902–1906 рр. її ре да-
гу вав Є. Левицький. З 1899 р. вона відстоювала ідеологію української Національно-
де мократичної партії.

33 Лисенко Андрій Віталійович (1851–1910) – молодший брат композитора, лі-
кар. З 1884 р. начальник лікарні на Знам’янському залізничному вузлі, за участь 
у пов станні залізничників у Знам’янці в 1905 р. вислано до Вятки (Росія). У 1907–
1909 рр. проживав у Галичині, звідки нелегально повернувся в Київ і помер від сухот.

34 Джиджора Іван Миколайович (1880–1919) – історик, публіцист, громадський 
діяч. Учень М. Грушевського. Досліджував історію Гетьманщини XVIII ст.

35 Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) – видатний український історик, 
фольк лорист, публіцист, філософ, політичний і громадський діяч.

36 Грабовський Павло Арсенович (1864–1902) – український поет, учасник ре во-
лю ційно-народницького руху 80-х років ХІХ ст. Помер на засланні в Сибіру.

37 Видання кантати «До 50-х роковин смерті Т. Г. Шевченка» здійснено в 1911 р., 
але майже увесь наклад її було знищено згідно з розпорядженням Київського тим-
часового комітету у справах друку.

38 Леонтович Володимир Миколайович (1866–1933) – український громадський 
діяч, письменник, редактор, видавець. Помер в еміграції у Празі.
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УДК 929.52
чернецький євген

Про ПоХоДЖеннЯ ПоЛьсьКоГо роДУ 
ПАвЛовсьКИХ ГерБА ЛеЛІвА

У публікації розглянуто походження роду Павловських герба Леліва та 
історію його розселення у XIV–XVIII ст. Особливу увагу звернуто на нащадків 
товариша панцирної роти Лукаша Павловського, опубліковано легітимаційний 
протокол, яким Київське дворянське депутатське зібрання в 1832 р. визнало 
благородне походження цієї родини.

Ключові слова: легітимаційний протокол, Павловські, рід, герб Леліва.
В публикации рассмотрено происхождение рода Павловских герба Лелива, 

а также историю его расселения в XIV–XVIII ст. Особенное внимание обращено 
на потомков товарища панцирной роты Лукаша Павловского, опубликовано 
определение Киевского дворянского депутатского собрания, которым в 1832 г. 
было признано благородное происхождение этой семьи.

Ключевые слова: легитимационный протокол, Павловские, род, герб Лелива.
The paper deals with the origin of the Pavlovskys of Leliv heads and the history 

of its settling in XIV–XVIII centuries. Special attention was paid to the descendants 
of the member of the iron-clad company Lukash Pavlovskiy, published the legitimat-
ing proceeding of Kyiv gentry deputy meeting of 1832 which had recognized the 
noble origin of this family.

Key words: legitimating proceeding, Pavlovskys, noble origin, Levil heads.

Рід Павловських герба Леліва згадується в багатьох списках шляхти1 
та належить до сілезького рицарства. Його родовим гніздом було поселен-
ня Павловиці (пол. Pawłowice), що знаходиться на сілезько-моравському 
прикордонні – між містами Ястжембє Здруй та Пщина2. Одна з перших 
згадок про цей маєток припадає на 1239 р., коли князь раціборський 
Пжемислав поновив Павловицям давній локаційний привілей та роз-
ши рив володіння тамтешнього власника Вояна. Наприкінці ХІХ ст. 
в Пав ловицях існував парафіяльний костьол, побудований в 1586 р. оло-
мунецьким єпископом Павловським, а також замок3.

Давніші геральдики щодо роду Павловських герба Леліва твердили, 
що він походив із Литви. Натомість дослідник родоводів сілезького ри-
царства Роман Сенковський, звертаючи увагу на польську ідентичність 
окремих членів роду Павловських в другій половині XVI ст., припустив, 
що його пращури походили із Освєнцимського князівства, хоча в там теш-
ніх земських книгах і не вдалося віднайти підтвердження цьому при пу-
щенню4. Такої ж думки могли триматися і самі Павловські, адже не да ремно 
відомий геральдик Бартош Папроцький занотував у «Herbach ry cerstwa 

©  Чернецький Євген, 2010



Генеалогічні  дослідження

307

polskiego» про цей рід герба Леліва: «Pawłowscy w oświecimskim albo za-
torskim powieciech, z których był Stanisław biskupem ołomonieckim; uczony 
i przykładny biskup» (опубліковано в 1584 р.)5. Через кілька років, піс ля 
битви під Бичиною (24 січня 1588 р.) Бартош Папроцький опинився серед 
переможених і знайшов прихисток у Моравії та Чехії6, зокрема у згадано-
го раніше єпископа Павловського7. Цей факт дає підстави припустити, що 
Папроцький і Павловський могли бути знайомими і раніше, на момент 
написання «Herbów». Цікаво, що в Моравії найдов ше Папроцький прожив 
власне при дворі єпископа Станіслава Павловсько го, а його чергова пра-
ця на генеалогічно-геральдичну тематику «Zrcadlo slavného markrabstvi 
moravskégo» було надруковано в Оломунці в 1593 р.8

У XIV ст. Павловські переселилися до Малопольщі, Моравії і Ко ро-
лів ської Пруссії, а згодом і до Великого князівства Литовського9. Члени 
ма лопольської лінії у XVI–XVIII ст. обіймали різні уряди здебільшого 
в Бєцькому повіті Краківського воєводства10. З моравської лінії найбільш 
відомі вчений, дипломат, автор кількох латиномовних праць, оломунець-
кий єпископ Станіслав Павловський (помер 1598 р.)11 та його молодший 
брат Вацлав (1548–1600) – рицар Святого Гробу (був посвячений 
20 липня 1580 р. під час паломництва до Святої Землі) і генеральний 
прокуратор рицарів Святого Гробу в Моравії і Сілезії12. Онук останнього, 
Ердманн-Фердинанд Павловський (1629–1683) отримав у 1666 р. титул 
чеського барона та був власником численних маєтків13. Про прусську 
лінію Павловських герба Леліва, члени якої писалися з Божого Поля 
в Поморському воєводстві, Ян-Кароль Дахновський в своєму гербівнику 
(укладений в другій чверті XVII ст.) занотував, що вони приходилися 
досить близькими родичами оломунецькому єпископові Станіславові 
Павловському14.

У Великому князівстві Литовському Павловські герба Леліва зга-
ду ються вже наприкінці XVI ст. Наприклад, до цього роду відносять 
То маша Павловського, який був опатом бенедиктинського монастиря 
в Троках у 1597 р., прикрасив його і заснував там бібліотеку. Помер він 
1653 р.15

Від Міхала-Антонія Павлоського, який одружився не пізніше 1666 р. 
і мав маєток на теренах Вітебського воєводства, виводили себе Павловські 
герба Леліва перед земським судом Вітебської провінції. Члени цієї гіл ки 
кілька поколінь поспіль володіли маєтком Станіславовичі (пол. Stani sła-
wo wicze)16.

У другій половині XVIII ст. у Віленському воєводстві мешкали брати 
Стефан і віленський земський писар Міхал Павловські, сини Матеуша, 
які поділили батьківський спадок. З них Стефан володів маєтком Полєсє 
(пол. Polesie) в Трабській римо-католицькій парафії Ошмянського повіту, 
а Міхал – маєтком Далятичі (пол. Dalatycze). Полєсє дісталося в 1773 р. 
Єжи і Олександру Павловським, синам Стефана. 6 серпня 1820 р. Ві лен-
ське дворянське депутатське зібрання визнало дворянську гідність на-
щад ків Матеуша Павловського, зазначивши, що «familia ta, od niepamięt-
nych wieków kleynotem szlachectwa zaszczycona»17. Згодом на теренах 
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Ві ленської губернії були легітимовані і засвідчили свою належність до 
ро ду Павловських герба Леліва Антоній, син Яна, із сином Станіславом, 
Ян і Томаш, сини Мацея (в 1847 р.), та Францишек, Станіслав і Каєтан із 
си ном Яном, сини Антонія (в 1852 р.)18.

З Новогрудського воєводства, як самі стверджували, походили Пав-
ловські герба Леліва, мешканці сільця Безпечна Васильківського по-
ві ту Київської губернії19. 19 липня 1832 р. вони подали до Київського 
дво рянського депутатського зібрання клопотання щодо визнання їх ньої 
дворянської гідності. Разом із клопотанням Павловські подали низ ку 
документів, що мали засвідчити їхнє благородне походження20. Ре зуль-
татом цих дій стало визнання за родом Павловських герба Леліва дво-
рянської гідності, що знайшло своє втілення у легітимаційному про токолі 
(інші назви: легітимація та декрет) Київського дворянського де пут-
атського зібрання21. Серед описаних у ньому документів найдавнішим був 
витяг із сеймової конституції про нобілітацію Лукаша Павловського22.

Товариш панцирної роти коронного надвірного підскарбія Лу каш 
Павловський був нобілітований в 1685 р. за військові заслуги з ре ко мен-
дації коронних гетьманів23. Слід зауважити, що коронним надвірним під-
скарбієм в 1684–1687 рр. був холмський староста Міхал-Флоріан Же ву-
ський24. Тим часом якийсь Лукаш Павловський підписався в 1697 р. на 
елекції короля Августа ІІ з Холмської землі25. Враховуючи службу но-
білітованого в 1685 р. Лукаша Павловського в корогві холмського ста-
рос ти, виглядає ймовірним, що він міг отримати у тимчасову власність 
якийсь маєток чи його частину в Холмському старостві й підписати 
елекцію 1697 р. разом з іншими представниками шляхти Холмської зем лі. 
Хоча його протектор Міхал-Флоріан Жевуський помер ще 1687 р., про те 
Лукаш Павловський міг продовжити службу у Станіслава-Матеуша Же-
вуського, другого сина Міхала-Флоріана, який в 1692 р. згадується холм-
ським старостою. Загалом нащадки Міхала-Флоріана Жевуського три-
мали Холмське староство принаймні до 1760-х років26.

Відомо про двох синів Лукаша Павловського. Одним з них був брац-
лав ський чашник Казімєж Павловський27. 3 жовтня 1740 р. в Дубно він 
отримав від острозького ордината, мечника Великого князівства Ли тов-
ського, графа на Вишневцю, Тарнові і Ярославлі, князя на Білому Ков лі, 
Смолянах, Заславі й Острозі Януша-Олександра Любартовича-Сан гуш ка 
довічний запис на урочище Гриневці або Клитенщизна (пол. Hry niówce 
v. Kli tenszczyzna) Чуднівської волості, що в Житомирському по віті Ки-
їв ського воєводства. Запис містив застереження, що Казімєж Пав лов-
ський не мав права передачі цього маєтку родичам чи стороннім осо-
бам28. Очевидно, йдеться про пізніше сільце Гринівці на річці Случ, яке 
в ХІХ ст. входило до складу Любарської римо-католицької парафії в Жи-
то мирському повіті Волинської губернії. В 1867 р. складалися Гринівці 
з 78 хат та мали дерев’яну церкву. Належало сільце на початку 1880-х рр. 
Ми куличам29.

ще одним сином Лукаша та прямим предком Павловських з Безпеч-
ної був Юзеф. В 1745 р. він згадується в званні товариша панцерно го 
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знаку королевича Ксаверія30. Відомо про кілька маєтків, якими Юзеф 
Пав ловський володів на заставному та довічному праві.

Наприкінці 1720-х років він був заставним власником урочища Ольхів 
у Київському воєводстві. Те урочище належало Павлові Сікорському31. 
20 грудня 1730 р. в Овручі Павловський відступив братам Шимону 
і Міхалу Сікорським за певну суму заставний маєток Ольхів. Вже 29 
грудня того ж року відступний запис було внесено до актової книги Жи-
то мирського ґродського суду32. Можемо припустити, що йдеться про 
сільце Вільхова, яке знаходиться поруч із селом Давидки (в сучасному 
Народицькому районі Житомирської області) та відносно недалеко від 
Овруча33. В першій третині ХІХ ст. Волинське дворянське депутатське 
зібрання визнало благородне походження по Овруцькому повіту роду 
Сікорських з внесенням їх до шостої частини (давні дворяни) родовідної 
книги. Ці Сікорські виводили себе від Міхала, сина Єжи34, який може 
бути одним з братів, яким Юзеф Павловський відступив Ольхів.

8 січня 1745 р. у Житомирі Юзеф Павловський отримав від жи то-
мир ського ґродського бургабія Томаша на Лешні Лешніцького, який 
діяв від мені свого брата, власника Червоненської волості, жи то мир-
сько го старости Олександра на Лешні Лешніцького, довічний запис на 
трьох селян в с. Красівка (пол. Krasówka) Червоненської волості в Ки-
їв ському воєводстві. Того ж дня цей запис був внесений до актової кни-
ги Житомирського ґродського суду35. Слід зауважити, що уряд жи то мир-
ського старости Олександр на Лешні Боженець-Лешніцький обіймав 
принаймні з 1733 р. Помер він у 1747 чи 1748 р. Володів містечком Червона 
з прилеглими селами, серед яких була і Красівка36. В 1744 р. Олександр 
на Лешні Лешніцький подарував 53 десятини землі побудованій тоді 
ж церкві св. Миколая у сусідньому з Красівкою селі Чехи і згадувався 
ще й тоді житомирським старостою37. Молодший брат Олександра, 
трембовельський підчаший Томаш Лешніцький не згадується в наявній 
літературі житомирським ґродським бурграбієм38. Загалом Томаш 
Лешніцький значною мірою залишився у тіні свого більш відомо брата, 
хоча у своїй кар’єрі йшов його стежиною39.

Нащадки Юзефа Павловського – син Теодор і онук, також Теодор – 
володіли на заставному праві хутором Корчів (пол. Korczow). Кінець 
цьому володінню наступив 30 жовтня 1775 р., коли молодший Теодор 
Павловський у хуторі Корчів видав вельможному Міхалу Рибінському 
квит про отримання від нього 614 польських злотих за цей маєток. 
Цей документ був внесений до актових книг Житомирського земського 
суду40. Можемо припустити, що йдеться про майбутнє сільце Корчівка 
неподалік сіл Горбулів і Торчин у Радомишльському повіті Київської 
губернії. В 1751 р. Торчин належав Міхалу Рибінському, а в 1784 р. разом 
із сільцем Пилиповичі його синові київському підкоморію Тадеушу-
Лукашу Рибінському. Нарешті в 1790 р. весь цей маєток перейшов у спа-
док синам Тадеуша-Лукаша41. Слід зауважити, що Торчин, Пили по вичі 
і Кор чівка становили одну парафію, хоча були такі періоди, коли Корчівка 
на лежала до Горбулівської парафії42. В історії володіння Корчівкою, ві до-
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мої в межах 1730–1760 рр., Рибінські не згадуються43, проте вони могли 
володіти нею заставним чи довічним правом.

Після повернення Рибінському  хутора Теодор Павловський стало 
замешкав у Білоцерківському графстві великого коронного гетьмана 
Фран цишка-Ксаверія Браницького. Про це свідчить метричний запис про 
йо го вінчання 13 січня 1776 р. у Білоцерківському костьолі з Магдалиною 
Пйот ровською44. І подальша доля цієї гілки Павловських герба Леліва по-
в’я зана з Білоцерківським графством. Більша частина нащадків Теодора 
і Маг далини з Пйотровських мешкала в сільці Безпечна, а окремі родини 
зга дуються також у селі Яблунівка, сільці Піщана та містечку Біла Церква 
Ва сильківського повіту Київської губернії.

Підсумовуючи наведені відомості, слід відзначити, що рід Пав лов-
ських герба Леліва був започаткований, можливо, в XIII ст. власниками 
маєт ку Павловиці на сілезько-моравському прикордонні. Вже з XIV ст. 
окремі гілки роду були засновані в Малопольщі, Моравії, Королівській 
Пруссії та, згодом, у Великому князівстві Литовському. В XVI–XVIII ст. 
рід був представлений кількома відомими державними та цер ковними 
діячами, а також численними земськими урядниками. У Ве ли кому 
князівстві Литовському в цей період Павловські герба Леліва бу ли 
здебільшого дрібними землевласниками, нащадки яких в другій по ло-
вині XVIII та на початку ХІХ ст. опинилися вже в середовищі чин шової 
шляхти. Серед них була і гілка роду, яка походила, за їхніми ж свід-
ченнями, з Новогрудського воєводства. З аналізу легітимаційного про-
то колу Київського дворянського депутатського зібрання відомо, що 
най дав ніший предок цієї гілки, товариш панцирної роти Лукаш Пав-
лов ський жив у другій половині XVII ст., а в 1680–1690-х належав на 
клієнтели Жевуських та міг бути пов’язаний з їхнім Холмським ста-
роством. Його сини, онук та правнук впродовж 1730–1770-х рр. були за-
став ними та довічними власниками різних дрібних маєтків чи їх частин 
у Ки ївському воєводстві. Останнім їхнім володінням був заставний хутір 
у май бутньому Радомишльському повіті, звідки наприкінці XVIII ст. ро-
дина переїхала до Білоцерківського графства, де й мешкала надалі серед 
чин шової шляхти сільця Безпечна та інших поселень.
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ЛЕГІТиМАЦІЙНиЙ ПРОТОКОЛ КиЇВСьКОГО ДВОРЯНСьКОГО 
ДЕПУТАТСьКОГО ЗІБРАННЯ щОДО БЛАГОРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

РОДУ ПАВЛОВСьКиХ ГЕРБА ЛЕЛІВА
26 липня 1832 р.

Roku 1832 dnia 26 lipca za rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Kiiow-
skie szlacheckie deputatskie zgromadzenie słuchali prozby Wasylkowskiego 
uiazdu uur. Gabryela, Mikołaja y Antoniego synow Teodora Pawłowskich, 
przy którey składaiąć niżey wyrażone dokumenta, wpisania siebie iakoto: 
Gabryela z synami: Jakóbem, Janem, Mikołajem, Bazylim y Gabryelem, Mi-
kołaja z synom Kiryłem czyli Karolem, Antoniego z synami Łukaszem, An-
drzejem y Franciszkiem w rodosłowną xięgę, wydania hramoty y extraktu 
z dekretu zapaść maiącego dopraszaią się; dokumenta zaś się następuiące:

1-mo. Roku 1685 z konstytucyi podtymże rokiem voluminu 5 karty 731 
za panowania Jana Trzeciego króla polskiego uchwaloney pod tytułem nobi-
litacyi z zalecenia WW. hetmanow koronnych y W. X. Litewskiego, ludzi w 
woysku dobrze zasłużonych, między któremi iest zamieszczony Łukasz Pa-
włowski towarysz roty pancerney, roku 1832 dnia 28 junii z sądu uiezdnego 
żytomirskiego wydany wypis.

2-do. Roku 1730 dnia 20 Xbra w Owruczu przez ur. Józefa syna Łukasza 
towarzysza roty pancerney Pawłowskiego, w imieniu swoim y brata swego 
Kazimierza z odstąpienia zastawney maiętności dóbr uroczyska Olchowa 
w wo iewodstwie kiiowskim leżącego, ze wszystkiemi do tych dóbr przyle-
głościami od W. Pawła Sikorskiego w pewney summie pusczone na rzecz uur. 
Szymona y Michała Sikorskich za summę 260 zł. wraz z takowoż 430 zł. pol-
skich przez brata Kazimierza dla syna Józefowego Teodora Pawłowskiego do 
teyże maiętności do czasu wzrostu i doyscia lat zupełnych przywiązaną, ogol-
nie za umowioną kwotę 690 złotych polskich spisany roku i miesiąca tegoż 
dnia 29 w aktach grodzkich żytomirskich przyznany i z tychże akt w extrakcie 
wydany cessionis zapis.

3-cio. Roku 1740 dnia 3 8bra w Dubnie od J. O. X. Janusza Alexandra Lu-
bartowicza Sanguszki ordynata W. Kazimierzowi Pawłowskiemu czesnikowi 
bracławskiemu na wakuiące uroczysko służbie woienney podległe Hryniowo 
Klitenszczyzna zwane, w woiewodstwie Kiiowskim powiatu żytomirskiemu, 
kluczu cudnowskim leżące, ze wszystkiemi do tego uroczyska przyległościa-
mi, spisany, roku 1741 dnia 29 aprila w aktach grodzkich żytomirskich obla-
towany y z tych że akt w extrakcie wydany zapis.

4-o. Roku 1745 dnia 8 januarii w Żytomirzu, przez W. Tomasza Lisz-
nieckiego, podczaszego trembowelskiego, burgrabiego grodzkiego żyt. swym 
i W. Aleksandra na Leszni Lesznieckiego, starosty żytomirskiego dobr niżey 
specyfikowanych dziedzica imieniem W. Józefowi Pawłowskiemu towarzy-
szowi znaku pancernego na dobra wieś Krasowke w woiewodztwie kiiow-
skim leżące do klucza czerwinskiego należące spisany, roku y miesiąca tych 
że dnia 8 w aktach grodzkich żytomirskich oblatowany i z tych że akt w eks-
trakcie wydany dożywotni zapis.

5-o. Roku 1775 dnia 30 8bra w aktach ziem. żyt. przyznany od ur. Teodo ra 
sy na Teodora Pawłowskiego na rzecz ur. Mikołaia Rybinskiego z wypłacenia 
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summy na zastawie futora Korczowa będący równie dekretem za poczynione 
zabudowanie przysądzoney, w ogule 640 zł. polskich z tych że akt w extrakcie 
wydany kwit.

6-e. Roku 1776 miesiąca stycznia, do xiąg metrycznych kościoła parafialne-
go białocerkiewskiego wpisana, a roku 1802 dnia 11 Xbra z tych że ksiąg wyda-
na, ur. Teodora Pawłowskiego z ur. Magdalenną Piotrowską szlubna metryka.

7-e. Roku 1783 dnia 13 marca Gabryela, 1785 dnia 11 Xbra Mikołaja, 
1790 dnia 14 januarii Antoniego, uur. Teodora i Magdaleny, roku 1818 dnia 6 
Xbra Mikołaja, 1821 dnia 12 apryla Bazylego, y 1823 dnia 13 lipca Gabryela, 
uur. Gabryela i Anny małżonkow Pawłowskich synow, do ksiąg cerkwi para-
fialney wsi Dołużka (насправді має бути «Dulickie». – Є. Ч.) wpisane metry-
ki chrztu, które przez Wasylkowskie duchowne prawlenie nadesłane, y roku 
1832 dnia 14 julii z Wasylkowskiego niżnego sądu za № 5046 na iednym 
arkuszu w wypisie wydane.

8-e. Roku 1832 dnia 28 czerwca od proboszcza koscioła parafialnego bia-
łocerkiewskiego, w tem, iako metryki Łukasza, Andrzeja y Franciszka synow 
Antoniego Pawłowskiego w księgach tegoż koscioła znayduią się i z onych 
extrakty dla poświadczenia w konsystorz wysłane zostały, za № 285 wydane 
swiadectwo.

9-e. Roku 1832 dnia lipca z sądu niżniego wasylkowskiego iako po rewi zyi 
1795 Teodor syn Teodora z synami Gabryelem, Mikołaiem i Antonim y 1816 
lat Gabryel syn Teodora z synami Jakóbem y Janem, brat tegoż Miko łay z syna-
mi Kiryłem y Janem, między szlachto są zapisani za № 4644 wyda ny wypis.

10-e. Dwa familijnych spiskow, przez marszałka powiatu wasylkowskie-
go podpisanych.

Gdy z wyż wyrazonych dokumientów widzieć się daie, że probuiący się 
ur. Gabryel, Mikołay y Antoni się synami Teodora, wnukami także Teodora, 
prawnukami Józeffa, a praprawnukami Łukasza towarzysza roty pancerney, 
konstytucyią pod rokiem 1685 nobilitowanego, i że przodkowie tychże od 
czasow naydawnieyszych życie szlacheckie prowadząć, dobra ziemskie po-
siadali, urzędami wóyskowemi byli zaszczyceni, i w juryzdykcyiach szlache-
ckich czynili, proszący zaś, ur. Gabryel, że ma synowi Jakóba, Jana, Mikołaja, 
Bazylego y Gabryela; Mikołay, Kiryła czyli Karola, Antoni: Łukasza, Andrze-
ja y Franciszka, złożonemi swiadectwami y skazkami, tuteysze zgromadzenie 
dostatecznie przekonywaią, przeto na mocy naywyszey, miłościwiey dwo-
rzaństwu konformowaney hramoty, punktu 92 §§12, 13, 14 y 15 oraz punktu 
82 probacyią za dostateczną uznawszy, postanowili: imiona probuiących się 
uur. Gabryela z synami: Jakóbem, Janem, Mikołaiem, Bazylim y Gabryelem; 
Mikołaia z synem Kiryłem czyli Karolem, y Antoniego z synami: Łukaszem, 
Andrzeiem i Franciszkiem; synow Teodora, wnukow także Teodora, prawnu-
kow Józefa, praprawnukow Łukasza herbu Leliwa Pawłowskich do księgi 
rodosłowney części szostey wnieść, hramotę y extrakty z dekretu każdemu 
wydać, za poprzedzaiącym wniesieniem na fundusz xiąg rodosłownych rubli 
assygnacyinych 30.

Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 8623, арк. 41–42 зв.



Генеалогічні  дослідження

315

Переклад документа на українську мову

26 липня 1832 року по указу Його Імператорської Величності Ки їв-
ське дворянське депутатське зібрання слухали клопотання разом з по-
даними і нижче описаними документами Васильківського повіту урод-
жених Габріеля, Миколая і Антонія Павловських, синів Теодора, щодо 
за пису їх, а саме Габріеля з синами Якубом, Яном, Миколаєм, Базилем 
і Габріелем, Миколая з сином Кирилом чи Каролем, Антонія із синами 
Лукашем, Анд жеєм і Францишком, до родовідної книги, видачі грамоти 
і екстакту з рішення, що має бути ухвалене; документи є наступними:

1. Випис виданий 28 червня 1832 р. Житомирським повітовим су-
дом із конституції 1685 року, що в томі 5 на сторінці 731, ухваленої за 
па нування короля польського Яна Третього під назвою нобілітації, в якій 
по рекомендації вельможних гетьманів коронних і литовських серед лю-
дей у війську добре заслужених згадується товариш панцирної роти Лу-
каш Павловський.

2. Запис укладений 20 грудня 1730 р. в Овручі уродженим Юзефом 
Павловським, сином товариша панцирної роти Лукаша, від свого імені та 
від імені свого брата Казимира з уступкою заставного маєтку, урочища 
Ольхове в Київському воєводстві з усім, що до нього належить, яке за 
певну суму від вельможного Павла Сікорського тримали, на користь 
урод жених Шимона і Міхала Сікорських за загальну домовлену суму 
690 польських злотих, з яких 260 злотих одразу [були виплачені], 
а 430 польських злотих братом Казимиром на тому маєтку записаних 
на ім’я Теодора Павловського, сина Юзефа, до часу, коли виросте і ді-
йде повноліття. Того ж року 29 грудня був внесений до актових книг 
Житомирського ґродського суду і звідти в екстракті виданий.

3. Запис, наданий в Дубно 3 жовтня 1740 р. ординатом, найяснішим 
князем Янушем-Олександром Любартовичем-Сангушком вельможному 
брацлавському чашнику Казимиру Павловському на порожнє урочище 
Гриневе зване Клітенщиною, що лежить у Чуднівському ключі Жи то мир-
ського повіту Київського воєводства, з усім, що до нього належить, яке 
вій ськовій службі підлягає. Був 29 квітня 1741 р. внесений до актових 
книг Житомирського ґродського суду та звідти в екстракті виданий.

4. Довічний запис, наданий 8 січня 1745 р. в Житомирі вельможним 
теребовльським підчашим, житомирським ґродським бурграбієм То ма-
шем Лішнецьким від свого імені та від імені вельможного жи то мир-
ського старости Олександра на Лешні Лешнецького, власника Кра сівки 
Чер вінського ключа в Київському воєводстві, на цей маєток вель можно му 
то варишу панцирного знаку Юзефу Павловському. Тоді ж був внесений 
до актових книг Житомирського ґродського суду і звідти в екстракті ви-
даний.

5. Внесена 30 жовтня 1775 р. до актових книг Житомирського зем-
ського суду та видана звідти в екстракті квитанція від уродженого Тео-
до ра Павловського, сина Теодора, на користь уродженого Миколая Ри-
бін ського щодо отримання сум – заставної, що була записана на хуторі 
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Кор чова, а також присудженої декретом за зроблені побудови, – загалом 
640 польських злотих.

6. Метрика про вінчання уродженого Теодора Павловського з урод-
женою Магдалиною Пйотровською, яка була записана в січні 1776 р. 
до метричних книг Білоцерківського парафіяльного костьолу, 11 грудня 
1802 р. з них видана.

7. Виписки метрик про хрещення 13 березня 1783 р. Габріеля, 11 груд-
ня 1785 р. Миколая, 14 січня 1790 р. Антонія, синів уроджених Тео дора і 
Магдалени, 6 грудня 1818 р. Миколая, 12 квітня 1821 р. Базиля і 13 лип-
ня 1823 р. Габріеля, синів уроджених Габріеля і Анни подружжя Пав-
лов ських, вписані до книг парафіяльної церкви села Долужка (на справ ді 
має бути «Дулицького»), які були надіслані з Васильківського духовного 
прав ління і 14 липня 1832 р. за № 5046 з Васильківського нижнього суду 
на од ному аркуші видані.

8. Свідоцтво, видане 28 червня 1832 р. за № 285 пробощем Біло цер-
ків ського парафіяльного костьолу, про те, що метрики Лукаша, Анджея 
і Фран цишка, синів Антонія Павловського, знаходяться в книгах цього 
ж кос тьолу і що копії з них надіслані для засвідчення до консисторії.

9. Виписка, видана Васильківським нижнім судом у липні 1832 р. 
за № 4644, про запис серед шляхти по ревізіям 1795 р. Теодора, сина 
Тео дора, із синами Габріелем, Миколаєм і Антонієм та 1816 р. Габріеля, 
си на Теодора, із синами Якубом і Яном, і його брата Миколая із синами 
Ки рилом і Яном.

10. Два родинних списки, підписані маршалком Васильківського 
по віту. Як з вище згаданих документів видно, прохачі уроджені Габ рі-
ель, Миколай і Антоній, є синами Теодора, онуками також Теодора, пра-
внуками Юзефа, а праправнуками нобілітованого на підставі конс ти туції 
1685 року товариша панцирної роти Лукаша; предки їх від найдавніших 
часів вели шляхетське життя, володіли земськими маєтками, були 
прикрашені військовими урядами та діяли в межах шляхетської юрис-
дик ції, а прохачі, уроджені Габріель, який має синів Якуба, Яна, Ми-
ко лая, Базиля і Габріеля, Миколай – Кирила чи Кароля, Антоній – Лу-
каша, Анджея і Францишка, наданими свідоцтвами і сказками це 
Зі бран ня досить переконують, тому по силі параграфів 12, 13, 14 і 15 
статті 92-ї та статті 82-ї найвищої, милостивої грамоти, конфірмованої 
дворянству, визнавши докази достатніми, ухвалили: імена прохачів, 
уроджених Габріеля із синами Якубом, Яном, Миколаєм, Базилем і Габ-
ріелем, Миколая із сином Кирилом чи Каролем, Антонія із синами Лу-
кашем, Анджеєм і Францишком, синів Теодора, онуків також Теодора, 
правнуків Юзефа, праправнуків Лукаша Павловських герба Леліва до 
шостої частини родовідної книги внести, грамоту і екстракти з рішення 
кожному видати після попереднього внесення до фонду родовідних книг 
30 рублів асигнаціями.
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Лободаєв В. революційна стихія.  
вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр. –  

К. : Темпора, 2010. – 672 с.

Доба національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. залишила 
у спадок чимало явищ, подій, персонажів надзвичайно складних 
і суперечливих, неоднозначно оцінених сучасниками, доволі заплутаних, 
а то й міфологізованих наступними мемуаристами та історіографами. 
Поза сумнівом, виникнення, діяльність, трансформації вільнокозацького 
руху в Україні 1917–1918 рр., колоритні постаті його лідерів належать 
саме до такої проблематики.

Падіння царизму, дінамічні процеси демократизації, несподіваний 
прихід волі регенерували з глибини історичної пам’яті українського се-
лянства козацький ідеал як уособлення свободи, рівності, народо прав-
ства. Безперечно, це не було прямим відображенням козацької тра диції, 
знач ною мірою на той час уже втраченої.

Нові суспільно-політичні умови суттєво вплинули на формування, 
склад та місце Вільного козацтва в революційних та державотворчих 
процесах. У цьому національно-патріотичному за ідейною сутністю, ма-
совому, однак регіональному за дислокацією, русі в тугий вузол спле-
лися давньокозацький романтизм, стихійні уявлення селянства про спра-
ведливість і право, особливо на володіння землею, природна антив ладна 
налаштованість, чимало інших елементів розбуханого революцією се-
лянського буття.

Важливим чинником розвитку вільнокозацького руху була іманентна 
по треба творення власної держави. Апокрифічність і слабкість владних 
ін ститутів УНР доби Центральної Ради, невизначеність і непослідовність 
по літичного проводу у справі збройного захисту здобутків революції від-
билися й на ставленні до вільного козацтва.

Його організаційне оформлення відбулося в жовтні–листопаді 1917 р. 
і фактично збіглося з процесом конституювання УНР, якій вже на початку 
наступного року довелося зазнати більшовицької збройної агресії. Окремі 
вільнокозацькі підрозділи брали у часть у захисті рідної землі, проте ні 
тоді, ні пізніше Вільне козацтво не стало вагомим загальноукраїнським 
військовим чинником.

Наказним отаманом Вільного козацтва був обраний командир 1-го 
Українського корпусу генерал-лейтенант П. Скоропадський, який діяльної 
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участі у керівництві його формуванням не брав. А той факт, що саме 
він уже як гетьман ліквідував Вільне козацтво, а його підрозділи брали 
участь в антигетьманському повстанському русі, ще більше актуалізує 
потребу глибокого і об’єктивного дослідження цієї теми. До цього спо-
нукають й схвальні оцінки Вільного козацтва в працях його ватажків, як 
й абсолютно негативне ставлення до нього радянської історіографії.

Ґрунтовна праця В. Лободаєва є кваліфікованим комплексним дос лід-
женням цієї складної сторінки нашого історичного минулого. Слід від-
значини, що автор продемонстрував наукову послідовність і відданість 
да ній проблематиці. Його кандидатська дисертація, захищена у 2001 р., 
бу ла стартовим майданчиком входження в цю тему, яка все ж залишила 
ав торові широке поле нез’ясованих питань.

Майже десятирічна творча, наповнена вагомих джерельних знахідок, 
праця забезпечила В. Лободаєву можливість досягти суттєвих успіхів 
у дослідженні теми, дати аргументовані, а нерідко й вичерпні відповіді на 
найбільш складні, дискусійні питання. І в кінцевому підсумку відтворити 
панорамну картину появи, діяльності і відходу з політичної арени одного 
з яскравих феноменів Української революції – Вільного козацтва.

Рецензована книга відзначається дуже скрупульозним аналізом 
наукового доробку дослідників цієї проблеми. Її автор не залишив поза 
увагою не тільки спеціальні, а й близькі, дотичні до теми праці. Він оцінив 
достовірність їхніх тверджень, вказав на неточності, а то й помилки.

Поданий в окремому параграфі огляд джерельної бази свідчить про 
міцне архівно-документальне підґрунтя праці, залучення автором ши-
рокого кола різноманітних джерел, про його критичний підхід до ви ко-
ристання мемуарів, епістолярія тощо.

Слід відзначити археографічний сегмент книги, де представлено 169 до-
кументів. Більшість із них, особливо архівних – опубліковано впер ше, що 
на дало дослідженню ґрунтовності та достовірності. До того ж цей до ку-
ментальний блок виконує самостійну джерельно-інформаційну функцію.

Важливо, що книга має необхідні атрибути сучасного наукового ви-
дання: список джерел і літератури, іменний покажчик, автентичний ілю-
стрований матеріал.

Безперечно, що було б перебільшенням стверджувати, що працею 
В. Лободаєва вичерпується ця важлива і складна наукова проблема.

По-перше, найбільше уваги автор приділив вільнокозацькому ру хо ві 
на Київщині, де було його започатковано. Проте й інші регіони за слу-
говують на належне висвітлення діяльності Вільного козацтва. Під тверд-
жен ням цьому є кандидатська дисертація В. Бондаренка про роз виток 
цьо го руху на Півдні України.

По-друге, у монографії лише позначено факти появи вільнокозацьких 
формувань поза селянським середовищем (робітничі, студентські). Тут 
необхідне предметне з’ясування причин цього явища.

По-третє, глибшого вивчення вимагають й такі аспекти, як спів від-
ношення у вільнокозацькому русі національного і соціального, регіо-
наль ного і загальноукраїнського.
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По-четверте, певну перспективу має дослідження ролі солдат-фрон-
то виків у формуванні якісних параметрів руху.

По-п’яте, попри високу ступінь персоніфікації автром Вільного ко-
зацт ва, переконливі характеристики і портрети його отаманів, необхідна 
біль ша об’єктивність при визначенні ідейної позиції окремих ватажків 
ру ху, чіткіше визначення наявності серед них авантюрного елемента.

У цілому, вихід книги В. Лободаєва є помітним явищем у вітчизняній 
історіографії, оскільки вона дає по-справжньому наукове трактування 
однієї з складних і суперечливих сторінок історії Української революції 
початку ХХ ст.

Майстренко Анжела

нове вИДАннЯ УнДІАсД 
сергій Кулешов : учений-документознавець : до 60-річчя від 

дня народження : біобібліогр. покаж. / Держкомархів України, 
УнДІАсД ; уклад.: Л. в. Андрієвська, с. с. Артамонова, 

Г. К. волкотруб, р. в. романовський. – К., 2010. – 124 с. – (серія : 
Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; вип. 9)

Нещодавно вийшов у світ дев’ятий випуск серійного наукового ви-
дан ня, присвяченого відомому науковцю-документознавцю, викладачу, 
доктору історичних наук, професору, автору понад 170 наукових праць – 
Сергію Георгійовичу Кулешову.

Книга складається із текстової біографічної частини та біб ліо гра фіч-
но го по каж чика.

У першій частині її подано повідомлення «Від упорядників», в яко-
му визначено структуру покажчика та основні принципи розміщення ма-
те ріалів, Життєвий та творчий шлях ювіляра розкрито в статтях «Сергій 
Ге оргійович Кулешов» та «Основні дати життя та діяльності».

Суттєвим доповненням є розділ «Аналіз документознавчих дос лід-
жень С. Г. Кулешова». Тут вміщено статтю Валентини Бездрабко «До-
кументознавчі погляди С. Г. Кулешова», у якій висвітлено ос нов ні ета-
пи розкриття ним змісту документознавства, його об’єкта, ви зна чен ня 
статусу документології, питання трактування завдань документознавства 
та його між галузевих зв’язків, розроблення понятійно-ка те го ріального 
апарату науки, вивчення комплексу характеристик до ку мен та, питання 
щодо дискусії між прихильниками класичного й аль тернативного 
документознавства, розгляду основ теоретичного й спе ціального доку-
мен тознавства тощо.

Різнопланові статті, присвячені різним етапам життя та творчої 
дія ль ності С. Кулешова, подано у розділі «Колеги про ювіляра». Се ред 
авторів: І. Антоненко, Л. Дубровіна, С. Зворський, Л. Одинока, С. Сель-
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ченкова, В. Терно, Г. Швецова-Водка. В них указано на ви со кі людські 
якості вченого і педагога, його високу наукову етику, доб ро зичливість, 
професіоналізм.

У бібліографічній частині покажчика зафіксовано результати твор-
чої діяльності ювіляра.

У розділі «Наукові праці С. Г. Кулешова» у хронологічному поряд ку 
подано перелік наукових праць науковця (монографії, навчальні по сіб-
ники, нормативні документи, методичні розробки, дисертації та ав то-
реферати дисертацій, статті у фахових періодичних виданнях, збірниках 
наукових праць, матеріалах конференцій – 170 позицій).

Розділ «С. Г. Кулешов у складі редакційних колегій наукових ви-
дань» подано за алфавітом інформацію про близько 50 видань, у роботі 
яких брав активну участь учений. Серед них: «Архівознавство. Ар хео-
графія. Джерелознавство: міжвідомчий збірник наукових праць», «Па-
м’ятки: археографіч ний щорічник», «Студії з архівної спра ви та до-
кументознавства», «Тер міноло гія документознавства та су між них га лузей 
знань: збірник наукових праць», «Українська архівна ен цик ло педія» «Біб-
ліотечна планета: щоквартальний науково-практичний жур нал», «Біб-
ліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний жур нал», «Біб-
ліотекознавство. Документознавство. Інформологія: нау ко вий жур нал», 
«Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мис тецтв», «Вісн. 
Кн. палати: науково-практичний журнал», «Віс ник Хар ків ської державної 
академії культури», «Державне уп рав лін ня і пра во: збірник наукових 
праць».

Наукова школа ювіляра засвідчена розділом «Дисертаційні дослід-
жен ня, захищені під науковим керівництвом С. Г. Кулешова». Відомості 
про кандидатські дисертації, захищені під його керівництвом із 1996 
по 2010 рр., подано за хронологією. Авторами їх були: Л. О. Ткачова, 
В. Ю. Соколов, Н. М. Христова, І. Є. Антоненко, О. М. Загорецька, 
Ю. І. Па леха, С. В. Сельченкова, Н. В. Леміш.

Упорядники покажчика встановили і включили до нього розділ «Пуб-
лі кації про С. Г. Кулешова», в якому у хронологічному порядку названо 
стат ті, присвячені ювіляру та його науковій діяльності.

Покажчик завершено допоміжним апаратом: «Алфавітний покажчик 
назв праць» С. Г. Кулешова та «Імений покажчик».

Безперечно, біобібліографічний покажчик не тільки розкрив твор чий 
доробок Сергія Георгійовича Кулешова, а й водночас виз начив основні 
етапи становлення та розвитку до кументознавства в Україні.
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