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УДК 94:378(477)“1905/1906”
Олександр Музичко

ПЕТИЦІЇ УКРАЇНЦІВ ПОЛТАВИ, ЧЕРНІГОВА ТА ОДЕСИ ПРО 
ВІДКРИТТЯ КАФЕДР УКРАЇНОЗНАВСТВА В ОДЕСЬКОМУ

(НОВОРОСІЙСЬКОМУ) УНІВЕРСИТЕТІ (1905–1906 рр.)

У публікації висвітлено боротьбу українців за відкриття українознавчих 
кафедр в Одеському (Новоросійському) університеті на початку ХХ ст. Вперше 
повністю опубліковано маловідомі документи – петиції до ради професорів 
університету з вимогами про заснування українознавчих кафедр.

Ключові слова: початок ХХ ст., Одеса, Новоросійський університет, петиції, 
українознавчі кафедри.

В публикации освещена борьба украинцев за открытие кафедр украинове-
дения в Одесском (Новороссийском) университете в начале ХХ в. Впервые пол-
ностью напечатаны малоизвестные документы – петиции к совету профессоров 
университета с требованиями об открытии кафедр украиноведения.

Ключевые слова: начало ХХ в., Одесса, Новороссийский университет, пети-
ции, кафедры украиноведения.

The article highlights struggle of the Ukrainians to start the chairs for the Ukrai-
nian studies at University of Odesa (Novorosiiskyi University) at the beginning of the 
XX century. For the first time are published in full little known documents – petitions 
to the Council of professors of the University with requirements to start the chairs for 
the Ukrainian studies.

Key words: the beginning of the XX century, Odesa, University of Odessa (Nov-
orosiiskyi University), petitions, chairs for the Ukrainian studies.

Документи, що публікуються нижче, вперше привернули увагу відо-
мого одеського історика О. Рябініна-Скляревського у 1920-х роках. Для 
одного з видань ВУАН він підготував статтю «Петиції про українські 
кафедри 1905 року в Одеському університеті», що складалася із розло-
гої передмови, у якій автор проаналізував причини та значення появи 
цих петицій, та самих документів1. Передмова написана з урахуванням 
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істо ріографічних тенденцій 1920-х років з їхнім нігілістично-гіпертро-
фованим ставленням до оцінки подій дорадянського періоду історії, 
зміщенням акцентів у вивченні українського національного руху від на-
цієтворчих до суто соціально-революційних. Історик обмежився рекон-
струкцією хронологічної канви подій, не зробивши ширших висновків. 
Справедливо наголошуючи на дискримінаційному ставленні влади до 
українців і, водночас, бажаючи виправдати ліквідацію «реакційного» та 
«застарілого» Новоросійського університету (далі – НУ) у 1920 р., він за-
надто скептично оцінив місце цього навчального закладу в українському 
русі. Зокрема О. Рябінін-Скляревський писав: «за всю добу існування 
НУ не дав жодного імені аматора української культури, окрім, правда, 
краєзнавців як В. Григорович та П. Брун». Однак, цей погляд можна лег-
ко заперечити, згадавши про випускників НУ М. Аркаса, Д. Сигареви-
ча та М. Слабченка, викладачів П. Іванова, В. лазурського та ін. Уже з 
1870- х рр. деякі студенти присвячували свої праці історії як південно-
українських, так і центрально- та західноукраїнських земель.

Парадоксально, але до передумов написання петицій О. Рябінін-
Скляревський не відніс згуртування наддніпрянської та причорномор-
ської української інтелігенції у «Просвіти» та діяльність української 
студентської громади в НУ (автор лише констатував її наявність). Ар-
хеографічну цінність видання знижувало й те, що автор не згадав про 
наявність підкреслень у документах, які, напевно, були зроблені адмі-
ністрацією НУ і тому становлять певний науковий інтерес. Найбільшим 
недоліком його статті, на нашу думку, є те, що в обох її частинах не зга-
дано про один із найцінніших евристичних елементів документів – пер-
сональний склад підписантів одеської та чернігівської петицій (за ви-
ключенням згадки про І. Шрага та М. Коцюбинського). Вказано лише 
загальну кількість тих, хто підписав петицію, хоча і тут автор помилив-
ся (за його підрахунками одеську петицію підписали 83 особи, черні-
гівську – 73; насправді ці цифри занижено). Важко пояснити, чому він 
утримався від згадки про прийнятних навіть для тодішнього пантеону 
архітектора Ф. Нестурха чи статистика А. Бориневича. Натомість оче-
видно, чому автор не міг згадати про національно переконаних діячів 
І. липу, С. Шелухина, І. луценка, П. Климовича (останніх двох стратили 
більшовики). Утім, ці недоліки статті залишилися невідомими широкому 
колу науковців, адже вона не побачила світ. ця праця О. Рябініна-Скля-
ревського є невідомою для його біографів2. Виявлені ним документи не 
враховано істориками Одеського (колишнього Новоросійського) універ-
ситету. В сучасній історіографії першим значну увагу розвідці О. Рябі-
ніна-Скляревського приділив київський історик О. Нагірняк. Щоправда, 
він обмежився лише переказом її змісту і не спробував відшукати в Дер-
жархіві Одеської області протографи петицій3.

Традиції боротьби прогресивної частини південноукраїнської еліти 
за альтернативну офіційно-імперській освіті на засадах українського на-
ціонального світогляду формувались ще з другої половини ХІХ ст. НУ 
традиційно мав тісний зв’язок з українським середовищем. У 1870-х рр. 
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ректора університету Ф. лентовича та професора П. цитовича навіть 
звинувачували в українофільстві. Пізніше у діловому листуванні спів-
робітників НУ та їхніх мемуарах віднаходимо відомості про існування 
в університеті «малоросійської» та «великоросійської» груп та перма-
нентне протистояння між ними. У 1870-х рр. існувала перспектива, аби 
лідер Одеської української громади історик л. Смоленський, який склав 
магістерські іспити в НУ, очолив там й кафедру. Відвідувачами популяр-
них приватних лекцій л. Смоленського на його квартирі були й студенти. 
Дещо згодом, з 80-х років ХІХ ст., струмок студентів потягнувся на квар-
тиру до іншого лідера громади – відомого бібліографа, лексикографа, лі-
тературознавця М. Комарова.

Українознавчу діяльність л. Смоленського на початку ХХ ст. продов-
жив його учень Д. Сигаревич (1868–1914) – викладач російської мови та 
історії у низці одеських жіночих і чоловічих гімназій. А. Ніковський зма-
лював привабливий образ Д. Сигаревича-викладача, що разюче нагаду-
вав образ л. Смоленського: «мав гарний голос і вмів промовляти з вели-
кою експресією. На лекціях бували такі моменти, що дзвоник давно вже 
зробив перерву і кінець її, вже інший учитель заходить до класу, а Д. Д. 
(Д. Сигаревич – О. М.), захоплений сам широко змальованою картиною з 
європейської історії, нічого не чує так само, як і його зачаровані слухач-
ки. Історію знав дуже добре, засвоїв кращі критичні методи вивчення її 
та як педагог, умів більше інших учителів зацікавити своїх учениць істо-
рією… Не виходив ніколи за межі даних науки та історичної правди і цим 
приносив велику користь молодій українській аудиторії, що тоді готова 
приймати все на віру та впадати в захват од кожного факту з української 
історії та сучасного життя»4. Недаремно, згадуючи про Д. Сигаревича, 
сучасники додавали до його імені такі промовисті епітети як «молодий 
пломінь», «вогненний». як про людину великого темпераменту, глибо-
ких знань, широкої освіти згадував про свого приятеля А. Синявський. 
Про «надзвичайно жваву та енергійну людину, широко освічену, осо-
бливо добре ознайомлену з польсько-українськими відносинами», – го-
ворив про нього Б. Комаров. «Прекрасным педагогом и воспитателем, 
гуманным начальником, сердечнейшим человеком», – вважав Д. Сига-
ревича І. Смоленський5. Вплив учителя збільшився з призначенням його 
завдяки зусиллям громадівців у 1902 р. на посаду директора сирітського 
притулку. Користуючись віддаленістю останнього від центру міста, він 
намагався згуртувати молодь шляхом формування українського світогля-
ду, читав дітям «Кобзар» та лекції з історії України.

Студент фізико-математичного факультету НУ Б. Комаров свідчив, 
що восени 1900 р. Д. Сигаревич створив першу студентську українську 
громаду, членам якої він планував прочитати українською мовою курс 
лекцій з рідної історії6. Він ще менш конкретно писав про існування на 
початку ХХ ст. в НУ гуртка шанувальників творчості І. Франка, при-
бічників ідеї соборності України. У нещодавно опублікованих спога-
дах Б. Комаров докладніше писав про те, що з «молодим, талановитим 
учителем історії» Д. Сигаревичем він познайомився завдяки дружбі з 
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В. Сигаревичем. У вересні 1900 р. педагог запропонував своєму брату та 
Б. Комарову прочитати працю М. Драгоманова «Историческая Польща и 
великорусская демократия», але для обох вона виявилася заважкою для 
розуміння. Кілька місяців пізніше Д. Сигаревич запросив Б. Комарова, 
брата та ще трьох студентів додому, щоб прослухали його лекції з іс-
торії України, а натомість розповів про Французьку революцію (одна з 
улюблених тем л. Смоленського). Запрошені були вражені тим, як про-
мовець рельєфно та з ентузіазмом описав події, які ніби воскресли перед 
їхніми очима7. Однак, невдовзі українська громада була розпоршена ре-
пресіями за участь у студентських заворушеннях.

Однак уже восени 1903 р. українська студентська громада відродила-
ся із вступом, а частково поверненням, до університету та жіночих курсів 
низки харизматичних осіб: І. Бондаренка, В. Сигаревича, М. Слабченка, 

В. Пащенка, Г. Чикаленко, Ірени Сигаревич (дружини В. Сигаревича) та 
ін.8 Місію основного наставника для них узяв на себе Д. Сигаревич, який 
надавав своє приміщення для зборів, проведення шевченківських свят. 
Головною формою діяльності громади і водночас пропаганди україн-
ської ідеї, навернення нових осіб до українства були «сходки». Громадів-
ці часто робили доповіді: І. Бондаренко, В. Пащенко – про українські ре-
волюційні партії, В. Сигаревич інформував про відомості із популярної 
медицини тощо, або співали, грали, декламували, особливо готуючись до 
річниці Т. Шевченка. Вони підтримували тісні контакти з грузинським 
студентським земляцтвом. Проте через певний час студентську громаду 
знову розгромили, а більшість її учасників звільнили з університету. Що-
правда, частина з них потім поновилась. Сформувати україноцентрич-
ну історичну та національну пам’ять одеситів були покликані виступи 
в Одесі українських кобзарів, організовані Д. Сигаревичем у 1903 р. та 
1905 р.

Революційні рухи 1905–1906 рр. закономірно активізували діяль-
ність українських патріотів. Новими формами гуртування та діяльності 
української громади Одеси поряд із мітингами-вічами стали написання 
та надсилання заяв-петицій на захист національних прав українців до 
офіційних установ як місцевого, так і загальноімперського рівня.

У січні 1905 р. С. Шелухин склав звернення до російського уряду 
на захист прав української нації та надіслав його до прем’єр-міністра 
С. Вітте від імені одеських громадівців. його підписали громадівці, а 
також колишній ректор НУ С. ярошенко, одеський голова П. Зелений, 
член одеської судової палати Кордунян та І. линниченко9. Тоді ж одесити 
надіслали Комітету міністрів записку з протестом проти ігнорування ви-
мог українців заснувати власну пресу10.

На Катеринославському археологічному з’їзді 1905 р. громадський 
діяч з Одеси І. луценко під час одного з засідань зачитав заяву-протест 
проти того, щоб запрошувати на з’їзд через перешкоди з боку влади за-
хідноукраїнських науковців. Протест підписали 40 осіб.

Практика подібних заяв не припинилася і після революції. Наприкін-
ці 1908 р. – на початку 1909 р. І. луценко надіслав до міністра внутріш-
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ніх справ протест проти закриття одеської «Просвіти»11. Попри те, що 
жодну з цих заяв влада не задовольнила, вони все ж виконували важливу 
консолідуючу та мобілізуючу функцію для українців Одеси, формували 
їхні ідеологічні засади.

У жовтні 1905 р. українські студенти НУ додали до загального рі-
шення коаліційної ради резолюцію з українського питання, що місти-
ла такі вимоги: надання Україні автономії на демократично-федератив-
них засадах у складі Росії; запровадження в НУ курсу історії України 
«принципово українською мовою», на філологічному факультеті – курсу 
української мови, історії української літератури, на юридичному – історії 
українського права. Українці Одеси також вимагали замінити у вжитку 
поняття «Малоросія» та «малоросійський» на «Україна» та «україн-
ський». Знаменно, що у повідомленні журналу «Киевской старины» цю 
резолюцію інтерпретовано як вимогу про заснування чотирьох кафедр 
з українською мовою викладання, хоча започаткування курсів (найпев-
ніше факультативних) не означало автоматичного заснування кафедр, 
адже курси могли читати викладачі, зокрема, приват-доценти, інших ка-
федр, передусім російської історії, словесності, права12. У листі до ака-
деміка О. лаппо-Данилевського від 5 серпня 1906 р. професор кафедри 
російської історії НУ І. линниченко також згадував про те, що недавно 
«украинцы дали нам в совет просьбу об учреждении четырех малорус-
ских кафедр»13. Автор кореспонденції скептично оцінював шанси укра-
їнців, адже, за його підрахунками, у 1906 р. серед 3 тисяч студентів НУ 
було лише 300 членів української громади.

Восени 1905 р. М. Грушевський відвідав Одесу і, таким чином, міг 
інспірувати появу студентської заяви. На його думку, українознавчі та 
україномовні кафедри мали посісти рівноправне місце серед інших уні-
верситетських структурних підрозділів14. Дещо згодом він отримав лис-
та з Одеси від керівників української студентської громади за підписом 
Боровика з пропозицією посісти посаду викладача українознавства НУ15. 
Окреме запрошення було Д. яворницькому. М. Грушевський запропону-
вав кандидатуру свого брата Олександра, також вихованця В. Антонови-
ча. Однак Олександр, на відміну від свого старшого брата, у той час лише 
розпочинав кар’єру. Наявність реальної кандидатури, яка одночасно була 
б спеціалістом з української історії, етнографії, літератури і права, а зна-
чить в перспективі могла одноосібно викладати всі курси до заснування 
кафедр, безумовно активізувала одеських громадівців. Упродовж листо-
пада-грудня 1905 р. відбулися два великих віча одеських українців, під 
час яких у промовах С. Шелухина та Д. Сигаревича пролунали заклики 
щодо необхідності відродження історичної пам’яті українців.

Додаткові сподівання на позитивне вирішення цього питання поро-
джувала наявність в НУ групи ліберальних професорів на чолі з ректо-
ром І. Занчевським, яка здобула керівні позиції у професорській раді. До 
її керівників належали: О. Шпаков – опікун одного з лідерів студент-
ської громади НУ М. Слабченка; І. линниченко – вчитель М. Слабчен-
ка; Є. Щепкін – учитель І. Бондаренка, іншого лідера українців Одеси; 
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Б. ляпунов – учитель А. Ніковського. Хоча ці вчені не поділяли ідей 
українського національного руху, вони могли відіграти значну роль у 
вирішенні питання щодо петицій через особисті зв’язки. Нині в уні-
верситетознавчій літературі чомусь забуто той важливий факт, що у 
1905–1906 рр. обов’язки ректора часто виконував, а в 1907–1908 рр. і 
на постійній основі, грузинський професор-хімік В. Петріашвілі (у ро-
сійськомовній традиції В. Петрієв). У 1906 р. він був кандидатом від ка-
детської партії на виборах виборщиків у Державну Думу16. В. Петріаш-
вілі писав, що «наші університети будуть реформовані – бідні не будуть 
допускатися у пани студенти; плата за слухання лекцій буде підвищена 
до 150 рублів; колегіальне управління буде знищено... Ректор буде уря-
довий... Словом, будуть перетворення в сучасному дусі, що нагадують, 
утім, часи Мамая»17. Разом з іншими ліберальними професорами він 
ініціював ліквідацію обмежень для євреїв при прийомі в університет, а 
також щодо вільного допуску слухачів18. Один з його найближчих учнів 
В. Гернет вважав, що В. Петріашвілі «був ідеальним ректором і ніхто, 
можливо, не зумів би так добре, як він, підтримати спокій в університеті 
у цей тривожний час і так по батьківськи ставитися до студентів»19. Саме 
він найчастіше головував на засіданнях ради у 1905–1908 рр., зокрема і 
під час вирішення питань про українознавчі кафедри.

О. Рябінін-Скляревський головну увагу у своїй розвідці приділив 
постаті І. линниченка, якого вважав «репрезентантом “малоруського па-
тріотизму”». Додаткову увагу до нього привертало й те, що саме його 
обрали об’єктом цькування одеські чорносотенці за «хохломанський 
напрям» лекцій. На ці закиди І. линниченко згодом відповідав: «стро-
го научные качества моих исследований и университетских чтений, моя 
требовательность и строгая справедливость в оценке познаний и ученых 
работ экзаменующихся хорошо известны в ученом мире и моим слуша-
телям и слушательницам. Злонамеренная и преступная лживость слов 
анонимного автора оскорбляет не только меня лично, но и это высокое 
звание профессора, которое я с честью несу уже скоро 30 лет»20.

Роль І. линниченка у подіях 1906–1908 рр. була навіть більшою, ніж 
це вважав О. Рябінін-Скляревський. листування І. линниченка та київ-
ського професора В. Іконнікова свідчить про ключову роль цих діячів у 
влаштуванні О. Грушевського в Новоросійський університет21.

Ще одним засобом впливу на професорську раду НУ громадівці 
вважали залучення однодумців з інших міст. У грудні 1905 р. надійшла 
петиція від полтавських жінок, а у квітні 1906 р. – від Чернігівської 
української громади. Звернення про відкриття українських кафедр у Ки-
ївському, Одеському, Харківському університетах було написано черні-
гівцями у березні 1906 р. під час проводів І. Шрага до Державної Думи 
як посла і тоді ж опубліковано в газетах українською мовою22. Таким 
чином, чернігівська петиція залишилась єдиною з трьох, опублікованою 
вже в той час.

У Полтавській петиції висувалась вимога дозволити українським 
жінкам вступати в НУ. Вона докладно та рішуче розкрила суть пробле-
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ми, чітко наголошуючи, що НУ діє на території, заселеної українцями, а 
навчання в університеті має сприяти усвідомленню інтелігенцією факту 
відмінності України від Росії. Полтавці також вимагали, щоб бібліотека 
НУ поповнювалась українськими книжками, які надруковано в Росій-
ській імперії та за її межами. Однак, вимога запровадити україномовне 
навчання з історії, української мови і літератури та етнографії для укра-
їнців прозвучала лише у формі обережного побажання – «по змозі».

Полтавська заява дала позитивний ефект: на засіданні ради 21 груд-
ня 1905 р. професори принципово погодились відкрити в НУ курси укра-
їнської історії, літератури та мови, щоправда, лише за бажанням студен-
тів та з викладанням мовою, зрозумілою усім слухачам відділення, що в 
багатоетнічному НУ фактично означало збереження status quo російської 
мови. Підписи під цією ухвалою поставили: І. Занчевський, В. Петріаш-
вілі, ернст фон Штерн, С. Головін, О. Доброклонський, В. цимерман, 
Є. Васьковський, А. Федорів, О. Шпаков, В. Зав’ялов, В. Істрин, О. Корш, 
В. якубович, О. Медведєв, І. линниченко. Позитивно відгукнувся про неї 
М. Грушевський, славлячи «одеську професорську корпорацію, що йде 
назустріч вимогам українського громадянства», хоч і не погодився із за-
лежністю мови викладання від національно-мовного складу студентів23.

Однак жодних практичних наслідків ця ухвала не мала в умовах 
контрреволюційних заходів влади першої половини 1906 р. Тому черні-
гівська та одеська петиції квітня–травня 1906 р. мали вже суто опозицій-
не звучання і відзначалися більшою рішучістю тону.

Основним автором петиції Одеської української громади був С. Ше-
лухин. Її зміст більше нагадував рішучий ультиматум, в якому одесити 
засуджували політику нещадних утисків українського народу. як і пол-
тавці, вони наводили аргументи на користь своїх вимог у двох площи-
нах: національно-етнічній та гуманітарно-просвітницькій.

Привертає увагу наявність у петиції історичного екскурсу, просякну-
того націоналістично-державницьким баченням особливостей взаємин 
України та Росії. Автори звинувачували царську Росію у порушенні Пере-
яславської угоди 1654 р., створенні умов для зниження рівня освіченості 
колись відносно грамотного українського народу, сприянні утворенню 
між українською інтелігенцією та рештою свого народу культурно-на-
ціональної прірви, зумовленою русифікацією еліти нації. У підсумку її 
автори дуже виразно та рішуче наголошували на тому, що реалізація їх-
ніх вимог є лише початковою фазою національної програми: «Одной из 
конечных целей украинского национального движения является нацио-
нализация родного университета, так как только проведение сверху до 
низу, от высшей школы до народного училища, системы преподавания 
на родном языке будет удовлетворять естественному тяготению каждой 
нации к языковой гармонии». Петицію підписали 86 осіб. Вдалося роз-
шифрувати 62 підписи, які подаємо в порядку написання під петицією та 
в оригінальній формі: П. Климович, Ф. Нестурх, Є. Фесенко, С. Шелу-
хин, М. Комаров, А. Ніковський, А. Панченко, Панченко-Чаленко, І. Різ-
ниченко, П. Герасимовська, В. Герасимовський, л. яновська, е. Стоя-
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нова, Іван Мих. Бондаренко, Калиник Иванович Поляков, А. Панченко, 
Никита Бахтаров, Антон Бориневич, А. Кориневська, Дмитро Недзель-
ський, лєонід Юркевич, л. Н. Шелухина, Д-р Іван липа, А. Садовая, 
Д. Буяльський, К. Бондаренко, Дм. Сигаревич, Ф. Г. Шульга, Ів. Милько, 
М. Шульга, В. Бубенюк, Василь Громашевський, В. Рачковский, Ж. Ви-
ликанець, Г. Андриевская, В. Сіденко, П. Костильняк, С. Ф. Гайдаенко, 
І. Пархоменко, Д. евтушенко, К. Балицкая, А. Молчанов, Николай Кли-
менко, В. Селецкий, А. Гармаш, А. Волынская, д-р І. луценко, І. Кон-
дратович, Б. Коржаневська, Ю. Рижак, В. Рижак, М. Злобін, М. липа, 
Мина-Задніпряний, Н. Багримовський, А. Вереминська, А. Погибка, 
Н. Белінський, А. Федоренко, Ф. Белінський, Т. Власюк, А. Кравченко.

Слід відзначити й «сімейність» частини підписів, що свідчить про 
збереження українських традицій у родинах. Наявність значної кількості 
підписів жінок говорить про їхню активну участь в українському націо-
нальному русі. Підписантів можна умовно поділити на три категорії:

1) відомі діячі українського національного руху в Одесі (М. Ко-
маров, С. Шелухин, І. липа, І. луценко, Д. Сигаревич, А. Ніковський, 
І. Бондаренко). Для реконструкції біографії цих осіб петиція надає хоч і 
яскравий, але не надважливий штрих;

2) особи, про причетність яких до цього руху відомо лише у загаль-
них рисах, але бракує інформації як загалом про їхній життєвий шлях, 
так і про громадську діяльність. Зокрема, це – Є. Фесенко, Ф. Нестурх, 
А. Бориневич, К. Бондаренко, Ф. Шульга, В. Громашевський, л. Шелу-
хина, М. липа та ін. Наприклад, завдяки тексту петиції та підписам ма-
ємо поки що єдине свідчення про особисту громадсько-політичну пози-
цію друкаря Є. Фесенка та статистика А. Бориневича. Підпис чиновника 
міської думи Ф. Шульги взагалі можемо розглядати як «реабілітацій-
ний», адже згодом цей діяч зазнав різкої критики з боку Є. Чикаленка за 
«кадетизм», млявість та нещирість у ставленні до українського руху24. 
Думка українського патріота, здається, добряче «підмочила» репута-
цію Ф. Шульги, відсторонила від нього частину одеситів. Утім, у 1918–
1921 рр. він все ж відіграв помітну роль у подіях Української революції 
як фінансовий урядовець та радник посольства в Болгарії;

3) мало або зовсім невідомі особи. Наявність їх підписів сама по собі 
надає фактичну інформацію для з’ясування кількості учасників україн-
ського національного руху в Одесі та в разі подальших джерелознавчих 
пошуків відкриває можливість для успішних біографічних досліджень. 
Використання нових джерел може відкрити завісу забуття над деякими 
з них. Зокрема, йдеться про дружину Ф. Шульги, вчительку Одеського 
приходського училища Марію Олексіївну Шульгу, уроджену Горлову 
(1864 – ?)25 та леоніда Юркевича – кореспондента та знайомого М. Гру-
шевського та Б. Комарова26.

Одночасно з одеською петицією до ради НУ надійшла ще й черні-
гівська, що була найлаконічнішою. У ній, як і у полтавській, спеціаль-
но згадувалося про права жінок на отримання освіти українською мо-
вою. Однак, на відміну від полтавців та одеситів чернігівці докладно 
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не обґрунтували право українців на україномовну освіту, обмежившись 
загальним зауваженням про забезпечення умов для нормального куль-
турного розвитку України. Водночас, так само як і одесити, чернігівці 
вимагали створення окремих українських кафедр, а не обмежувались 
вимогою відкриття українознавчих курсів. Заяву підписали 80 осіб, з 
яких вдалося встановити 45. Зокрема, це – І. Шраг, М. Коцюбинський, 
М. Вороний, Д. яворський, Ф. Шкуркіна-левитська, А. Федченко, 
л. Шрамченко, В. Коцюбинська, О. Андрієвська, О. Камінська, В. Хар-
ченко, Г Белкинд-Андрієвська, А. Єременко, М. Бєлкін, Б. Чернявський, 
Н. Верзілов, П. лисенко, Філіпко, Гр. Дорошенко, М. Жук, М. Тарасенко, 
Є. Шраг, Т. яворська, А. Шолуха (хранитель «Музею українських старо-
житностів В. В. Тарновського»), О. Солоник (службовець губернського 
земства), А. Балика (статистик), Г. Коцюбинська, К. Ващенко (статис-
тик), В. лесковацкий, В. Аплаксина, А. лесковацька, К. Артук (студент 
Київського університету), О. Буракова, Н. Голосова, е. Добровольський, 
Ф. Примаченко, е. Шульга, л. Коцюбинська, А. Кіліковська, Ю. Губаре-
ва, е. Заремба, Н. Галінський, В. Андрієвський, І. Обозненко, К. Руденко. 
Таким чином, до громадсько-політичних діячів першої величини з Чер-
нігова М. Коцюбинського, І. Шрага, М. Вороного слід додати видатного 
художника М. Жука. Згодом, один з підписантів петиції член чернігів-
ської «Просвіти» М. Бєлкін переїхав в Одесу. У листі до М. Комарова 
І. Шраг просив посприяти бажанню М. Бєлкіна стати членом одеської 
«Просвіти», що, вірогідно, й сталося27.

28 серпня та 11 вересня 1906 р. згадані документи розглянула рада 
НУ, але якогось конкретного рішення по них прийнято не було. О. Рябі-
нін-Скляревський, а услід за ним О. Нагірняк, вважали, що петиції не 
мали жодних наслідків. Вважаємо, що цей погляд є помилковим, оскіль-
ки ухвала ради від грудня 1905 р. разом з петиціями 1906 р. відкрили 
можливість для педагогічної діяльності О. Грушевського в Одесі у лис-
топаді 1906–1908 рр., що виявилася у циклі лекцій українською мовою з 
історії середньовічної України. О. Грушевський згадував: «Студентство 
зустріло виклади на українській мові з великим задоволенням. Нема де 
поставити додаткових стільців, казав смотрітель університетського бу-
динку (на Преображенській вулиці), а декан фон Штерн висловлював 
поки що задоволення, що студенти так зацікавилися історією (він ще не 
передчував, що йому, як деканові, через рік буде висловлено за сю справу 
з українськими викладами догану від міністерства)»28. Звістки про успі-
хи О. Грушевського миттєво поширилися серед українців інших регіонів, 
які розглядали їх як доказ перспективності українського національного 
руху. Зокрема, С. Петлюра в журналі «Україна» (Київ) зазначив, що «по 
газетним відомостям, перші лекції д. Грушевського вже відбулися при 
великому числі студентів». Він же одним із перших інтерпретував цю 
подію як заснування кафедр українознавства. О. Грушевський вплинув 
на становлення поглядів істориків М. Слабченка та П. Клепацького, іс-
торика і філософа М. Гордієвського, філологів В. Буряченка та А. Ніков-
ського. Перебування О. Грушевського в Одесі сприяло зміцненню кон-
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тактів між причорноморським, наддніпрянським та західноукраїнськими 
центрами українського національного руху29.

Окрім цього, петиції заклали традицію ненасильницької форми 
боротьби одеських українців за українознавчу та україномовну вищу 
освіту, яка не згасла досі. З новою силою ця боротьба спалахнула у 
1917–1920 рр. Саме тоді новопостале Одеське українське студентське 
товариство проголосило своєю метою «всебічне вивчення та наукову 
розробку літератури, історії, мови, етнографії, географії, філософії та 
загалом всього культурно-історичного процесу розвитку українського 
народу»30. Аналогічні заяви поширили курсистки Одеських вищих жіно-
чих курсів, численні «Просвіти». У роки Другої світової війни з’явилися 
подібні за змістом та формою до петицій 1905–1906 рр. звернення укра-
їнських студентів Одеського університету, зокрема С. Караванського до 
румунської адміністрації з вимогою запровадження кафедр української 
історії та літератури31.

Отже, початок ХХ ст. був позначений продовженням українського на-
ціонального руху в Одесі, радикалізацією його вимог, відкритою бороть-
бою за впровадження українознавства українською мовою у навчальний 
процес вищої школи. Все це виразно виявилося у петиції Одеської гро-
мади до ради професорів НУ. Полтавська та чернігівська петиції свідчать 
про реальні прояви соборницької програми українського національно-
го руху, не лише по осі Південь–Захід, але й Південь–Наддніпрянщи-
на. Петиції були важливим чинником консолідації українських громад у 
боротьбі за широкі права українців, на жаль, не до кінця реалізованих й 
досі.

Документи подано згідно з сучасними археографічними нормами. 
Нині оригінал одеської петиції є суттєво пошкодженим і вимагає рестав-
рації. Особливості оригіналів збережено за виключенням коригування 
орфографії згідно з сучасним російським та українським правописом.

1 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
(далі – ІР НБУВ), ф. Х, спр. 21140, 19 арк.

2 Малинова Г. Л., Сапожников И. В. А. А. Рябинин-Скляревский: материалы к 
биографии. – Одесса ; К., 2000. – 220 с.; Капарулін Ю. В. Історико-літературознавчі 
студії О. О. Рябініна-Скляревського // Наук. пр. Сер.: Історія / Чорномор. держ. ун-т 
ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 134, т. 147. – С. 97–101.

3 Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні 
(остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.). – К., 2007.

4 Василько А.  Д. Сигаревич // Рада. – 1914. – 27 берез.
5 Смоленский И. Л. Д. Д. Сигаревич // Южная мысль. – 1914. – 18 марта.
6 Комаров Б. Пам’яті Дмитра Сигаревича // Нові шляхи. – 1919. – 4 квіт.
7 Комаров Б. Мої університети // Дом князя Гагарина. – Одесса, 2011. – Вып. 6, 

ч. 1. – С. 159.
8 Чикаленко Г. Українська студентська громада в Одесі в 1903–04 р. // З 

минулого. – Варшава, 1939. – Т. 2. – С. 74–88.
9 Шелухин С. П. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич, 

1994. – С. 27.



Історія України

13

10 Музичко О. «Записка» 1905 року одеських українців до Комітету міністрів 
Російської імперії з вимогою заснування власної преси – маловідоме цінне джерело 
про зростання українського націоналізму на початку ХХ ст. // Євген Чикаленко в 
процесі українського націотворення. – Одеса, 2012. – С. 85–95.

11 Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.), ф. 2, 
оп. 7, спр. 285, арк. 144–148.

12 Резолюция студентов-украинцев // Киев. старина. – 1905. – Вып. 11/12. – 
С. 110.

13 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, ф. 113, 
оп. 3, д. 223, л. 13–14.

14 Грушевський М. Твори. – львів, 2002. – Т. 1. – С. 279–280.
15 центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – цДІАК 

України), ф. 1235, оп. 1, спр. 96, арк. 1.
16 Одесские новости. – 1906. – 9 апр.
17 Какабадзе В. М, В. М. Петриашвили (Петриев). К 100-летию со дня 

рождения // Успехи химии. – 1946. – Т. 15, вып. 1. – С. 139.
18 Одесский листок. – 1907. – 13 окт.
19 Гернет В. Памяти В. М. Петриева // Вестник Виноделия. – 1908. – № 12. – 

С. 9.
20 Одесские новости; Одесский листок. – 1908. – 25 сент.
21 ІР НБУВ, ф. ІІІ, спр. 49898–49943, арк. 51; спр. 49913, арк. 45.
22 Демченко Т. П. «Батько Шраг». – Чернігів, 2008. – С. 105.
23 Грушевський М. Твори. – львів, 2002. – Т. 1. – С. 458–484.
24 Є. Чикаленко і П. Стебницький. листування / упоряд.: Н. Миронець, 

І. Старовойтенко, О. Степченко. – К., 2008. – С. 348.
25 Держархів Одеської обл., ф. 316, оп. 1, спр. 567, арк. 1–2.
26 цДІАК України, ф. 1235, оп. 1, № 856 (опубліковано: Мицик Ю. З листів 

до Михайла Грушевського [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mytsyk.
com/z-listiv-do-mixajla-grushevskogo. – Назва з екрана).

27 Відділ рідкісних видань та рукописів Одеської національної наукової 
бібліотеки ім. М. М. Горького, ф. 28, к. 10, арк. 867.

28 Грушевський О. С. Український народний університет // літературно-науковий 
вістник. – 1917. – Т. 68. – С. 321–322.

29 Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського: формування 
основ одеської історичної україністики // Південний Захід. Одесика. – Одеса, 2011. – 
Вип. 12. – С. 263–287.

30 Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 19, спр. 613, арк. 2.
31 Музичко О. Український студентський рух в Одесі у роки Румунської окупації 

(1941–1944) // Інтелігенція і влада : матеріали П’ятої Всеукр. наук. конф. (Одеса, 24–
25 груд. 2009 р.). – Одеса, 2009. – Ч. 1. – С. 159–164; Одеса 1941–1945 рр. (освіта та 
наука) : зб. документів та матеріалів / упоряд. Остащук В. – Одеса, 2010. – С. 96–97.



Історія України

14

№ 1

ПРОТОКОл ЗАСІДАННя РАДИ ПРОФеСОРІВ
НОВОРОСІйСЬКОГО УНІВеРСИТеТУ, НА яКОМУ 

РОЗГляДАлАСЬ ПеТИцІя ПОлТАВСЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ГУРТКА СОЮЗУ РІВНОПРАВ’я ЖІНОК ПРО СТВОРеННя Для 

ЖІНОК РІВНИХ З ЧОлОВІКАМИ ПРАВ НА ОТРИМАННя ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ТА ЗАПРОВАДЖеННя В УНІВеРСИТеТІ
ВИКлАДАННя УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДИСцИПлІН

21 грудня 1905 р., м. Одеса

Слушали:
Заявление Полтавского Украинского кружка союза равноправия женщин, 

следующего содержания:
«Высшие учебные заведения на территории Украины подготовляют интел-

лигенцию для служения этому краю, который отличается особенностями языка, 
быта, правовых и иных понятий. Для блага народа и для успехов культуры не-
обходимо, чтобы местная интеллигенция не чужда была населению, чтобы она 
знала его язык, историю, правовые понятия и т. д. Разобщение классов и огра-
ждение народа от влияния более просвещенной части населения, искусственное 
лишение населения его интеллигенции – эти меры настойчиво поддерживались 
при отживающем старом порядке. Народ оставался без интеллигенции, близкой 
ему и понятной. И если население не совсем еще одичало, если оно только в 
незначительной части своей проявило дикие инстинкты и невежество во время 
последних погромов, то это можно объяснить лишь качествами расы, зернами 
старой народной культуры и усилиями просветителей, действовавших в минув-
шую темную пору несмотря ни на какие помехи.

Освобождаемый народ с благодарностью вспомнит среди других деятелей 
также скромных тружениц – сельских учительниц, фельдшериц, женщин врачей 
и т. д.

Несомненно, что в предстоящей культурной работе, особенно в воспитании 
молодого поколения, женщинам будет принадлежать значительная роль.

Право женщин на высшее образование никем уже серьезно не оспаривает-
ся, может быть осуществлено немедленно и единственно правильным образом – 
путем допущения женщин в университеты и другие высшие учебные заведения 
на равных правах с мужчинами, что отчасти и начинает практиковаться в неко-
торых русских университетах.

Мы, глубоко уверены, что университеты, получив автономию, поспешат 
устранить несправедливость и раскроют свои двери перед женщинами.

Поэтому, в виду интересов справедливости и общечеловеческих идеалов, 
в виду интересов народа и культуры – полтавский Украинский кружок союза 
равноправия женщин ходатайствует перед Советом Одесского университета о 
нижеследующем: 

1) о допущении в университет на все факультеты на совершенно равных 
правах с мужчинами женщин.
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2) в виду того, что Одесский университет находится на территории Украи-
ны и обслуживает ее население, массу которого составляют украинцы, мы, жен-
щины-украинки ходатайствуем, чтобы этому населению читалась его история, 
в виде «Истории Украины», «Украинский язык» на ряду с другими языками; 
«История литературы украинской», «Этнография Украины и история ее». От-
дельные кафедры. 

Предметы эти должны читаться по возможности на украинском языке. А 
также просим, чтобы библиотека автономного университета была наполнена из-
даниями, как периодическими, так и иными, выходящими на украинском языке 
как в России, так и заграницей.

Определили:
Согласиться принципиально на желательность открытия в Новороссий-

ском университете курсов украинской истории, литературы и языка, на языке 
понятном всем* слушателям данного курса 

В[асиль] П[етріашвілі]

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 11, спр. 31, арк. 184. Оригінал, машинопис.

* Слово «всем» написано замість закресленого слова «большинству».

№ 2

ПеТИцІя ЧеРНІГІВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО РАДИ 
ПРОФеСОРІВ НОВОРОСІйСЬКОГО УНІВеРСИТеТУ

ПРО ЗАСНУВАННя УКРАЇНОЗНАВЧИХ КАФеДР**

20 квітня 1906 р., м. Чернігів

До Світлої Ради Імператорського Новоросійського Університету в Одесі.
**Текст рукописний. Підкреслення в тексті зроблено синім олівцем.
Ми, чернігівські українки і українці, в численнім зібрані, виряджаючи по-

сла до Думи Державної д. Іллю Шрага, серед інших своїх жадань, що мали б 
забезпечити Україні національно-культурний розвій і існування в її природних і 
нормальних формах, висловили глибоке переконання, що висша автономна шко-
ла на території України повинна завести катедри: української мови, літератури, 
історії, етнографії і права звичаєвого, з викладами тих предметів на українській 
же мові, аби вільне слово науки мали змогу слухати всі ті українки і українці, 
що прагнуть просвіти.

Подаючи се до відомости Світлої Ради, висловлюємо разом з тим певну 
надію, що репрезентанти науки підтримають наші жадання не тільки ідейно, але 
й практично. Року 1906, цвітня 20го 

[Підписи]

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 11, спр. 26, арк. 91. Оригінал, машинопис.
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№ 3

ПеТИцІя ОДеСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ДО РАДИ 
ПРОФеСОРІВ НОВОРОСІйСЬКОГО УНІВеРСИТеТУ ПРО 

НеОБХІДНІСТЬ ЗАСНУВАННя УКРАЇНОЗНАВЧИХ КАФеДР

30 травня 1906 р., м. Одеса

8 октября 1905 года на сходке в стенах Одесского университета студенче-
ство приняло предложение украинской студенческой «громады» о введении в 
систему местного университетского преподавания 4-х кафедр на украинском 
языке: 1) истории Украины, 2) истории украинского права, 3) украинского языка 
и 4) истории украинской литературы.

С чувством глубокого нравственного удовлетворения приветствуем этот 
важный шаг в истории просвещения дорогой нам родины, надеясь, что в руко-
водящих академических сферах это постановление студенчества встретит жела-
тельный отклик.

Всесокрушающий, холодный централизм российской бюрократии, дожи-
вающий свои последние жалкие дни, бесцеремонная политика аракчеевской 
нивелировки и подведения под одну масть всей сложности жизни и ее бьющих 
всеми цветами радуги проявлений давно осуждены историей, здравым смыслом 
и грозной логикой событий.

«Человек есть самоцель», таково основное положение, таков постулат этики 
в лице ее великих основоположников (Кант, Фихте, Сковорода, Вл. Соловьев). 
Общество и государство не может и не должно видеть в человеке средство, 
орудие для своих экспериментов и единственною высокою и благороднейшею 
задачею общества и человечества является расчистка путей, препятствующих 
личности осуществлять в своей жизни идеалы истины, добра, справедливости и 
красоты. Человеку должны быть предоставлены все средства для его духовно-
го совершенствования. Безнравственно лишать человека хлеба и давать камень, 
бесчеловечно видеть в личности материал, годный только для того, чтобы ле-
пить из него духовного автомата.

Этот основной принцип морали развитых людей самым наглым, самым 
беспощадным образом нарушался и до сих пор нарушается российской бюро-
кратиею в отношении украинского народа.

Она всегда видела в этом народе, а, следовательно, и в составляющих его 
единицах-личностях, только орудие для своих политических целей, только объ-
ект для государственных экспериментов, только материал для нивелировки и 
торжества мертвящего единообразия казармы.

Уже в начале единения Москвы с Украиною российская приказная бюро-
кратия, благодаря коварству, подкупам и насилию добилась фактического унич-
тожения договора на личную унию, связавшего в 1654 году две родственные 
народности (Ср.: Сергеевич – лекции и исследования, изд. 1903 г., стр. 106). 
Эта жестокая и хитрая политика, шедшая в дальнейшем рука об руку с обще-
ственною деморализациею украинской старшины, подкупаемой раздачею насе-
ленных владений и закрепощением народа, привели в конце концов к тому, что 
былого права украинского народа на самоопределение не осталось и следа. 

Что же получилось в результате? Просвещение, стоявшее на высокой для 
того времени точке развития на Украине в эпоху ее полной мощи жизни, замерло 
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и исчезло. Было время, когда украинский народ в лице львовских мещан встре-
тил с распростертыми объятьями первого русского типографа Ивана Федорова, 
который не оказался пророком в Москве, откуда ему пришлось бежать. Укра-
инская школа, украинский театр, украинская литература, служили образцами 
для Москвы, начинавшей в лице своих более передовых людей отрешаться от 
традиций византинизма и наследия татарщины и примыкать к западно-европей-
ской культуре. Грамотность была довольно развита на Украине, стоя во всяком 
случае несравненно выше грамотности в Московской Руси. И вся эта своеобраз-
ная культура исчезла постепенно под влиянием деспотической политики, убив-
шей самодеятельность народа, который погружается в состояние умственного и 
нравственного отупения.

О степени развития гражданского самосознания нечего и говорить. В то 
время как в 17 веке мы встречаем на Украине европейски развитое политическое 
самосознание, понимание и отстаивание элементарных прав человека (свобода 
совести, слова и т. д.), в 18 и первой воловине 19 века украинская интеллигенция 
постепенно обезличивается и, подкупленная, довольствуется состоянием всесо-
словного, всероссийского рабства.

Интеллигенция, ранее жившая общею жизнью с народом, начинает посте-
пенно усваивать взгляд на свой народ, как на что-то вполне чуждое ему, как 
на особую касту холопов, с которыми не может быть ничего общего и прежде 
всего в языке. Интеллигенция эта в лице украинской старшины и ее наследия – 
украинского дворянства, ограбив народ материально, ограбила его и духовно, 
начавши прививать и народу, и молодым поколениям презрение к своему родно-
му, в частности к звучному и богатому украинскому языку, и так[им] об[разом], 
лишила свой народ великого орудия культуры. Она, эта нравственно и полити-
чески выродившаяся интеллигенция, старалась всячески, всеми правдами и не-
правдами доказать, что она неукраинского, т. е. непростонародного происхожде-
ния, ибо последнее закрывало двери в рай сословных привилегий, связанных с 
дворянством. Между народом и его, «костью от кости», интеллигенциею, обра-
зовалась глубокая пропасть. Все нити, связывавшие некогда народ и интелли-
генцию, порвались окончательно, после того как народ остался одиноким даже 
в своем языке.

Но так не могло долго продолжаться. Как ни привлекательны были для 
украинской интеллигенции щедро раздаваемые правительством земли, ордена, 
чины, теплые места, но элементарная неправда отношений слишком била в гла-
за, и интеллигенция начала возвращаться к народу, она твердо решила поднять 
некогда разорванную нить и вновь связать себя с народом. Этого требует долг, 
это – категорический императив для интеллигенции украинской, это – условие, 
без которого не мыслим дальнейший прогресс Украины.

Однако столетия рабства и политического унижения Украины довели вну-
тренние отношения в этом крае до того, что интеллигенция лишилась средств 
духовного общения со своим народом. Между просвещенною частью украин-
ского общества и народом стоит крепкое средостение, созданное российской 
бюрократией в виде школы, чуждой народу и по духу, и по языку. Общение с на-
родом другими, внешкольными средствами, также недоступно для украинской 
интеллигенции, отчасти по причинам, общим для всей Российской империи, в 
виду существования азиатских форм общественности, отчасти же вследствие 
проскрипции, объявленной российским правительством украинской прессе, 
украинскому творчеству вообще.
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Но не только народ лишен возможности развивать свои природные способ-
ности наиболее нормальным в педагогическом отношении образом; не только 
народ лишен средств, какие скорее всего с наименьшей затратой психической 
энергии дали бы ему возможность приобщиться к общечеловеческой цивили-
заци. Смертный приговор объявлен также естественному желанию украинской 
интеллигенции знакомиться научным путем с историей своего народа, его лите-
ратурой, его языком, его правом. Российская бюрократия задалась целью вытра-
вить из народного сознания всякое представление об его самобытности, сделать 
интеллигенцию чуждой своему народу.

Этим объясняется, что в университетах, основанных на территории Россий-
ской Украины, нет кафедр, какие удовлетворяли бы все более и более растущей, 
несмотря на все тормозы и проскрипции, потребности знать нужды народа, на 
средства которого созданы университеты, давать себе полный отчет в его ори-
гинальном прошлом и не менее своеобразном, полном могучей потенциальной 
энергии настоящем.

Одной из конечных целей украинского национального движения являет-
ся национализация родного университета, так как только проведение сверху 
до низу, от высшей школы до народного училища, системы преподавания на 
родном языке будет удовлетворять естественному тяготению каждой нации к 
языковой гармонии. Поэтому на постановление студенчества надо смотреть 
только как на первый шаг принципиальной важности, требующий немедлен-
ного разрешения, и мы надеемся, что профессорская корпорация, так отлично 
зарекомендовавшая себя в глазах прогрессивной части общества в последнее 
время, не останется глухой и к голосу украинцев и, волею судьбы физически 
связанная с огромной территорией, населенной преимущественно украинцами, 
не станет врагом последних, а наоборот, преодолев, если только в этом есть еще 
надобность, традиционные предрассудки и известные умственные навыки /эти 
idola fori*, санкционированные произволом бюрократии/, с своей стороны ав-
торитетно поддержите стремление молодой Украины во имя свободы науки, во 
имя элементарной правды, столь нагло до сих пор попираемой.

Для этого необходимы только: смелость и благородство мысли, дающей 
отклик на голос жизни, той жизни, которая не стоит на месте, а энергично раз-
вивается.

[Підписи]

30 мая 1906 года

Одесса

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 11, спр. 26, арк. 93–96. Оригінал, машинопис.

* Idola fori (лат.) – «ідоли площі». Забобони, викликані неточністю, умовністю, 
образністю повсякденного слововжитку (Ф. Бекон).
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УДК 930.253:94(477)“1703”

Юрій Мицик, Ольга Циганок

НЕЗНАНИЙ ЛИСТ ІВАНА МАЗЕПИ

Вперше публікується оригінальний текст та український переклад листа 
гетьмана І. Мазепи, в якому він характеризує постать ватажка антипольського 
повстання 1703 р. фастівського полковника С. Палія.

Ключові слова: І. Мазепа, С. Палій, Військо Запорізьке, Річ Посполита, Біла 
церква, Фастів.

Впервые публикуется оригинальный текст и украинский перевод письма 
гетмана И. Мазепы, в котором он характеризует личность предводителя анти-
польского восстания 1703 г. фастовского полковника С. Палия.

Ключевые слова: И. Мазепа, С. Палий, Войско Запорожское, Речь Поспо-
литая, Белая церковь, Фастов.

For the first time is published the original text and Ukrainian translation of the 
letter of Hetman I. Mazepa, in which he characterized the fugleman of the antipolish 
rebellion in 1703, Fastiv colonel S. Palii.

Key words: I. Mazepa, S. Palii, the Army of Zaporiz’ka Sich, Polish–Lithuanian 
Commonwealth, Bila Tserkva, Fastiv.

В останні роки закономірно посилилася увага наукової (і не тільки 
наукової) громадськості до постаті гетьмана України Івана Мазепи. Ви-
йшло чимало книг і розвідок, котрі підняли на новий науковий рівень 
«мазепіану». Водночас, джерельна база поповнюється надто повільно, 
хоча й тут можна відзначити публікацію універсалів (І. Бутич) та листів 
(В. Станіславський) гетьмана, комплексу документів його епохи (С. Пав-
ленко)1 . Значною мірою це пояснюється тим, що документи, особливо 
листи І. Мазепи, зберігаються за межами України (насамперед, у Росії та 
Польщі) і написані вони латиною або із значними латиномовними встав-
ками. Досліджуючи польські архіви, ми виявили низку документів І. Ма-
зепи, більшу частину яких вже залучено до наукового обігу. Однак ті, 
котрі написані із значними латинським вкрапленням, ще чекають свого 
перекладу та дослідження. 

Один із таких листів публікується нижче. Він був написаний у розпал 
Північної війни і стосується маловідомого аспекту повстання на Право-
бережній Україні під проводом фастівського полковника Семена Палія – 
фактичного союзника Карла ХІІ, який боровся з польськими військами 
короля Августа ІІ – союзника Петра І. Виконуючи наказ останнього про 
придушення повстання і арешт С. Палія, І. Мазепа вступив із ним у без-
результатні перемовини, у яких, зокрема, брав участь ніжинський полко-
вий писар, очевидно Дмитро Максимович. Зазначений епістолярій якраз 
і проливає світло на сприйняття гетьманом постаті керівника повстання 

© Юрій Мицик, Ольга Циганок, 2013
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С. Палія. цей лист поповнить кореспонденцію І. Мазепи, яка виявлена, 
але ще не опублікована повною мірою.

лист написаний польською мовою, зі значними вкрапленнями ла-
тини. Поданий у публікації переклад здійснений Юрієм Мициком (з 
польської), та Ольгою циганок (з латинської). Тогочасна копія доку-
мента зберігається у фонді Радзівілів у Головному архіві давніх актів у 
Варшаві (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)2 і має заголовок: 
«Copia listu od p. Mazeppy, hetmana Wojsk Zaporoskich, pisanego do j. m. 
pana kasztellana krakowskiego z Baturyna d. aprilis 1703». (Копія листа 
від п[ана] Мазепи, гетьмана Військ Запорізьких, написаного до й[ого] 
м[илості] пана краківського каштеляна з Батурина дня [6] квітня 1703).

лИСТ ІВАНА МАЗеПИ 
ДО ІЄРОНІМА АВГУСТИНА лЮБОМИРСЬКОГО,

ГеТЬМАНА ВелИКОГО КОРОННОГО

6 квітня 1703 р., м. Батурин

Jakom przez j. m. pana skarbnika wiluńskiego, posła w. m., m. m. p., na wszystkie 
desideria sufficientissimus uczynił responsum, tak i teraz іnformując się w. m., m. m. 
pana, referuje się we wszytkim na ten mój respons i to po sobie appromitto, że na 
usługe króla jeo mśći i Rzptej gotow będe in succursum czy to sam z sobą, czy z małym 
Wojskiem Zaporoskim, czyli z pewną partyą regimentu mego przeciwko spolnemu 
nieprzyjacielowi szwedowi atissimonawać cursu, jeżeli mie w. m., m. m. pan, ab 
altriori potestate jeo carskiego prześwitnego wielyczenstwa praevenietet i obligabit 
rozkaz, a że Pałej dotąd uporem swoim Rzptej illudit, nie chcąc rebellem cervicem i 
fortecy Białocerkiewskiej sub obedientiam onej skłonić, pro fundamento immansio 
sceleri stanowiać, iż bez wyraznej woli jeo carskiego przeswietleo wielyczenstwa i 
mego ordynansu nie może tego uczynić, jako jestem w tym od w. m. m. pana i p. 
Patkola za powrotem j. mśći z Białej Cerkwi informowany. Przeto jako przed tym do 
tego Samusia i Iskry pisałem nym mandatem jo carskiego wielyczenstwa w osobnych 
hramotach wyrażonym, aby całe fortecy Białocerkiewskiej ustąpili i rebelliej tej 
zaniechali, ale i teraz recentissime za powrotem j. m. p. Patkola posyłam consulto 
do pomienionego Pałeja znaczną osobę pisarza pułkowego niżyńskiego mulceando 
onemu, iż na tym jest woila najmiłośćiwszego mego osudara, że bono publico na 
Ukrainie providendo et praesidendo sobie z tych sedycyi imminentia pericula 
pomienionej fortecy Białocerkiewskiej Rzptej ustąpił, łecz daremno fabula narrabq 
surdo, którego nec prece, nec precio, nec suavibus, nec acrioribus remediis trudno 
było zmiększyć i ad effectum tej mojej persuazyej przyprowadzić, ponieważ stultus 
mutatur ut luna będąć chorobą na ciele insania na rozumie codziennym piaństwem 
zarażony, u którego co moment, to insza fantazya ratio zaś et consilium  poronywane 
żadnej niema resolutiej i rekollekcyej chybyby alio strategemate takowego hultaja 
postraszyć i uskromić, co pewnie nie ucicze, jeśli będę miał supremi armi mandat sobie 
immotum, który z tym tylko responsem mego delegata do siebie ekspedyował, że ja 
prawi dokąd się obróce, jeśli z Białej Cerkwi ustąpie, poniważ Chwastów inkursyami 
polskimi przestraszony, w ruinę się obrócił i lubo to wiem dobrze, że ten rebellizant 
mało przy sobie ma takowych ludzi, któryby onego nutibus obedirent i choć ma to 
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barzo mało desperackiego hultajstwa, a tych zgoła nie ma czym kontentować, którzy 
tylko po et rapinis życzą. Jednak chcąc widzieć na Ukrainie publicam tranquillitatem, 
pisałem do onego i prosiłem, żeby przynamniej (jeżli bez assecuratiej z Białej Cerkwi 
ustąpić) tym swoim hultajstwem per incursis et immanes insultus na tamtej stronie 
pogranicznych  panów j k. mśći i Rzptej nie infestował insectus postraszyłem go, 
że mam posłać pewną partyą kompaniej i tych rebelyzantów jako z seditosus hostes 
crudeli terro znosić, w czym mi swoje deklarowało faclitatem

Co wszystko amico calamo w. m., m. m. panu, doniozszy, sam in omni 
sltedeomimq genere znam się być.

як через й[ого] м[илість] пана вілюньського скарбника, посла в[ашої] 
м[илості], м[ого] м[илостивого] п[ана], нa всі клопотання вчинив вичерпну від-
повідь, так i тепер, інформуючи в[ашу] м[илість], м[ого] м[илостивого] пана, 
реферую в усьому нa цю мою відповідь i то пo сoбi також обіцяю, що нa послугу 
короля його мості i Речі Посполитій буду готовий швидко прийти на допомогу 
чи тo сам особисто, чи з малим Військом Запорізьким, чи з певною частиною 
моїх військ проти спільного неприятеля шведа, якщо мене, в[аша] м[илість], 
м[ій] м[илостивий] пан, від вищої влади його царської пресвітлої величності 
попередить i зобов’яже наказом, a що Пaлій досі своїм спротивом знущається 
над Річчю Посполитою, не бажаючи непокірну шию схилити i Білоцерківську 
фортецю у покору їй піддати, будучи тим самим не опорою, а дуже великою бі-
дою. це створює постійну загрозу, бо без виразної волі його царської пресвітлої 
величності i мого наказу він не може цього чинити, наскільки я є поінформова-
ний щодо цього від в[ашої] м[илості] м[ого] пана i й[ого] милості п[ана] Паткуля 
після повернення й[ого] милості з Білої церкви. Однак як перед цим я писав дo 
цього Сaмуся й Iскри, цим мандатом йoго царської величності в спеціальних 
грамотах висловлених, щоб вони цілком поступилися Білоцерківською форте-
цею i цей бунт облишили, але i тeпер через зовсім короткий час після повер-
нення й[ого] м[илості] п[ана] Паткуля я навмисне посилав дo згаданого Палія 
значну особу, ніжинського полкового писаря, вгамовуючи його [тим], що на це є 
воля мого наймилостивішого государя, щоб для забезпечення і захисту суспіль-
ного блага на Україні від цих бунтів, забезпечувати і захищати суспільне благо 
на Україні від цих бунтів, що загрожують згаданій Білоцерківській фортеці, тре-
ба її відступити Речі Посполитій, але даремно розповідати байку глухому, ко-
трого ні благанням, ні грошима, ні солодкими, ні суворими засобами важко було 
пом’якшити i привести до бажаного результату цими моїми порадами, бо не-
розумний змінюється, як місяць, будучи хворобою на тілі, божевіллям в розумі, 
заражений щоденним пияцтвом; у котрого що момент, то інша фантазія, розум 
же (не сприймає) порад, немає жодної готовності до дії і внутрішньої зосередже-
ності, хіба що іншою військовою хитрістю тaкого гультяя налякати i приборкати, 
щo певно не втече, якщо буду мати розпорядження найвищої влади; він непохит-
ний, і з цією тільки відповіддю мого делегата відправив, говорить, «куди ж піду, 
якщо поступлюсь Білою церквою, оскільки Фастів перестрашений польськими 
нападами, обернувся в руїну»; i хоча це добре знаю, що цей ребелізант має мало 
при собі таких людей, котрі його знакам би підкорилися i хоча дуже мало має 
відчайдушного гультяйства, a цих взагалі нема чим задовольнити, котрі тільки  
грабежів зичать. Однак бажаючи бачити на Україні суспільний спокій, я писав 
до нього i просив, щоб принаймні [без охорони вийшов з Білої церкви] з цим 
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своїм гультяйством, набігами і страшними образами нa тому боці на прикордон-
них панів й[ого] к[оролівської] милості i Речі Посполитої нe нападав, налякав 
його, що маю послати певну частину війська i цих ребелізантів як бунтівливих 
ворогів громити безжальним мечем, у чому декларовано мені свою готовність.

Щo все дружнім пером в[ашій] м[илості], м[оєму] м[илостивому] пану, до-
повівши, сaм у всякому роді прихильності залишаюся.

Головний архів давніх актів у Варшаві, ф. «Архів Радзівілів», відділ VІ, № ІІ-51 а. – 
Тогочасна копія.

1 Універсали Івана Мазепи, 1687–1709. – К. ; львів, 2002. – Ч. 1; К.; львів, 2006. – 
Ч. 2; листи Івана Мазепи – К., 2002 – Т. 1 : 1687–1691; К., 2002. – Т. 2 : 1691–1700; Доба 
гетьмана Івана Мазепи в документах. – К., 2007. – Т. 1; К., 2009. – Т. 2.

2 Головний архів давніх актів у Варшаві, ф. «Архів Радзівілів», відділ VІ, № ІІ-51 а.
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Ольга Ніколаєнко

ПОЛЬСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ У НАДДНІПРЯНЩИНІ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ АРХІВІВ

Охарактеризовано документи українських архівів, що свідчать про заро-
дження і поширення польського жіночого руху в українських губерніях Росій-
ської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що в місцевих та 
центральних архівах зберігається значна кількість документів, на підставі яких 
можна виявити мету створення й головні напрямки діяльності польських жіно-
чих товариств, проаналізувати громадську роботу польського жіноцтва у націо-
нальних організаціях.

Ключові слова: жіночий рух, польські жінки, архівні джерела, Наддніпрян-
щина.

Охарактеризованы документы украинских архивов, которые свидетельствуют 
о зарождении и распространении польского женского движения в украинских 
губерниях Российской империи в конце XIX – начале ХХ вв. Установлено, что в 
местных и центральных архивах хранится значительное количество документов, 
на основании которых можно изучить цели создания и основные направления 
деятельности польских женских обществ, проанализировать общественную 
работу польских женщин в национальных организациях.

Ключевые слова: женское движение, польские женщины, архивные 
источники, Приднепровье.

The article characterizes the documents of the Ukrainian archives that reveal the 
origin and distribution of the Polish women’s movement in the Ukrainian provinces 
of the Russian Empire in the late XIX–early XX centuries. It has been determined that 
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local and central archives save a significant amount of documents, based on which 
the purpose of creation and main activity directions of Polish women’s societies can 
be identified, the public work of Polish womenfolk in national organizations can be 
analyzed.

Key words: the women’s movement, Polish women, archival sources, Dnipro 
Ukraine.

Громадська діяльність польського населення в Наддніпрянщині на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. вирізнялась активністю, залученням ши-
роких кіл суспільства, появою нових організацій та розповсюдженням 
їхньої діяльності по всій території досліджуваного регіону. Неоднора-
зово в історичній літературі зверталась увага на польське громадське 
життя, про що було написано декілька монографій, захищені дисертації 
тощо1. В кожному регіоні України, де сьогодні проживає свідома поль-
ська спільнота, вона ініціює проведення досліджень, наукових конферен-
цій, укладання збірників праць про історію своїх співвітчизників на цих 
землях2.

У цьому розмаїтті наукових розвідок можна виокремити декілька 
провідних питань, а саме – політика режимів (царського, радянського) 
щодо польського населення, вплив польських організацій на культурний 
розвиток краю, реконструкції інтелектуальних біографій польських ді-
ячів науки й культури. Натомість деякі теми залишаються поза увагою 
полоністів. Серед них – історія польських жінок, які посідали важливе 
місце в історії польської громади, але були обійдені увагою як вітчизня-
ними, так і польськими дослідниками.

Намагаючись розкрити питання громадського життя польських жі-
нок Наддніпрянщини, дослідник перш за все стикається з обмеженою 
кількістю наукових розвідок з цієї проблематики і пошуком необхідних 
джерел3. Праця у вітчизняних архівах довела, що існує значна кількість 
документів, на основі яких можна визначити програмові засади, напрям-
ки, форми діяльності польських жіночих організацій.

Завдання цієї статті – охарактеризувати документи архівних установ, 
що стосуються розвитку польського жіночого руху в українських землях 
Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., класифікувати та 
виявити їх значення для формування цілісного уявлення про громадське 
життя польського населення. Аналіз матеріалів, що зберігаються у віт-
чизняних архівних установах, здійснено за проблемним принципом, що 
дозволило виявити сукупність документів, які б допомогли відтворити 
діяльність тієї чи іншої організації.

Провідною архівною установою, в якій зберігається найбільша кіль-
кість документів щодо громадського життя поляків Наддніпрянщини, 
є центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – 
цДІАК України)

На початку ХХ ст. у Наддніпрянщині з’явились перші польські жіно-
чі організації, що відстоювали інтереси жінок як окремої соціальної гру-
пи. Такими організаціями стали створене у 1907 р. Київське товариство 
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польських жінок та Одеське Товариство рівноправ’я польських жінок, 
що розпочало свою діяльність у 1912 р. Про перше товариство стає відо-
мо з документів жандармерії та канцелярії Київського, Волинського та 
Подільського генерал-губернатора. У фонді Київського охоронного від-
ділення (Ф. 275) зберігається Статут Київського жіночого товариства4. 
В статуті визнані цілі створення організації, визначені основні форми 
діяльності.

За документами Канцелярії генерал-губернатора (Ф. 442) вдало-
ся встановити, які напрямки роботи вела організація, оскільки про всі 
публічні заходи її керівництво повинно було повідомляти владу, надси-
лаючи програму. Тут проходили концерти, читались публічні лекції на 
суспільно-політичні теми5.

Згуртованість і громадська активність польських жінок лякали владу, 
що знаходило відображення у звітах генерал-губернатора, який вбачав 
у діяльності Товариства злочинні наміри. «Справа тут полягає в тому, – 
йшлося у одному з них, – щоб ізолювати польську дитину від російської 
школи, а польську матір від російської культури, щоб польське населен-
ня в культурному та економічному плані підвищувалось над оточуючим 
російським»6.

Але, незважаючи на «слухняність» товариства, прискіпливість до 
всього польського спричинила цілу низку доносів, в яких організація 
була звинувачена у багатьох «провинах». За тоном доносів, що збері-
гаються у фондах Київського губернського жандармського управління 
(Ф. 274), Товариство польських жінок можна сприймати як войовничу 
нелегальну організацію. На користь цієї точки зору говорить сама мова 
документу: свої цілі товариство переслідує «легально і нелегально» і вті-
лює «планомірно», в приміщенні знаходять притулок «темні особи», в 
маєтках польських поміщиків відкриваються «таємні школи»7.

Свідчення про діяльність Товариства польських жінок є достатньо 
скупими і розпорошеними по багатьох архівних справах, однак їх спів-
ставлення дає змогу встановити характер та напрямки діяльності орга-
нізації.

Одним із завдань Київського товариства польських жінок було по-
ширення своєї діяльності, залучення польок інших українських міст до 
жіночого руху. У 1908 р. було відкрито Уманський гурток польських жі-
нок, у 1909 – Білоцерківський (керівник Є. л. Малевська) та Бердичів-
ський8. Уманське товариство розгорнуло широку діяльність, проводячи 
культурно-освітню роботу та влаштовуючи благодійні акції9.

По-іншому склалася доля організації польських жінок у Житомирі. 
як бачимо з документів Державного архіву Житомирської області (далі – 
Держархів Житомирської області), у 1912 р. місцеві польки зініціювали 
створення «Житомирського польського жіночого гуртка». Жіноцтво хо-
тіло заснувати його за прикладом Київського та Уманського, але місцева 
влада не дозволила цього зробити на підставі того, що в гуртку «своєю 
метою вважають прагнення виключно польської народності, тому її здій-
снення веде до поглиблення національної ворожнечі…»10.
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Інша доля спіткала Одеське товариство рівноправ’я польських жі-
нок, що є досі забутою сторінкою польського громадського руху, про що 
свідчать історичні праці11. У Державному архіві Одеської області (далі – 
Держархів Одеської області) зберігається архівна справа цього товари-
ства. З матеріалів можна дізнатись, за яких мов відбулось відкриття това-
риства, інформацію про засновниць та програмові цілі організації12.

Перевірка ініціаторок утворення Товариства, проведена місцевою 
поліцією, дозволяє встановити їх віковий і соціальний статус. Також у 
справі зберігається листування між Товариством та міською владою, що 
демонструє громадські ініціативи польок, які хотіли відкрити кравецьку 
школу для дівчат та бюро праці з консультаціями для жінок, і блюзнір-
ська та цинічна заборона такої діяльності13. Документи фонду Херсон-
ського губернського жандармського управління (Ф. 268) цДІАК України 
доповнюють загальну картину інформацією зі звітів про влаштування 
дитячого притулку Одеським товариством рівноправ’я14.

Архівні джерела свідчать про появу феміністичної течії в польському 
жіночому русі, а аналіз програмових цілей жіночих товариств доводить, 
що польки прагнули змінити соціальне становище своїх співвітчизниць.

Поширення соціалістичних та національно-демократичних ідей на 
початку ХХ ст. спричинило до появи низки польських молодіжних ор-
ганізацій у Києві, доноси про які та спостереження поліції проливають 
світло на їх діяльність. Ще з кінця ХІХ ст. у Києві існували польські орга-
нізації – Корпорація і Полонія. Корпорація – організація студентів Київ-
ського університету і Київського політехнічного інституту, була створена 
у 1884 р. із земляцтв і мала ліворадикальний характер15. Полонія була за-
снована у 1900 р. студентами, які прагнули боронити свою польськість16. 
Звичайно, що названі товариства були, по суті, чоловічими.

У 1913 р. жандармерія здійснила облаву на діячів Корпорації. Се-
ред заарештованих членів ради Корпорації було четверо жінок, які на 
допитах визнали, що вони стали засновницями Клубу курсисток польок. 
Про діяльність і мету цієї організації невідомо. Однак заарештовані жін-
ки розповіли, що Клуб був утворений при Товаристві рівноправ’я поль-
ських жінок з метою об’єднання курсисток і прагнення «реагувати на 
суспільні події»17. Анкети ув’язнених жінок демонструють, що вони на-
вчались на Вищих жіночих курсах, а їх участь у студентських гуртках 
свідчить про формування громадянської позиції.

Одним із різновидів жіночої активності кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
було створення організацій самодопомоги. Зародившись у 60-х рр. 
ХІХ ст. під впливом ідей ліберального фемінізму вони стали потужним 
фактором становлення жіночої самосвідомості, прикладом солідарності, 
відстоювання інтересів жінок як окремої соціальної групи.

Вітчизняні архіви зберігають величезний масив документів про жі-
ночі організації взаємодопомоги, що утворювались на підставі профе-
сійних зацікавлень: швачок, прислуги, кухарок, курсисток та ін. Серед 
цих товариств виділяються товариства польської прислуги, тобто тієї 
професійної групи, в якій було задіяно більш за все польок, що працю-
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вали. Товариства польської жіночої прислуги утворювались у Житомирі, 
Кам’янці-Подільському, Одесі18.

Житомирське товариство святої Зіти, покровительки служниць, ма-
теріали про яке зберігаються в обласному архіві, утворювались під па-
тронатом католицької церкви, зацікавленої в збереженні «моральності» 
молодих жінок, які вимушені були йти на роботу в приватні домівки19. 
Там же було утворене ще й римо-католицьке товариство трудящих жі-
нок Dzwigna20. Додатковим джерелом про діяльність цих товариств 
стають звіти волинського губернатора, а також жандармського управ-
ління (Ф. 276 – Південно-західне охоронне відділення) про польський 
рух у краї, що зберігаються у цДІАК України21. У 1908 р. у Кам’янці-
Подільському було засноване Товариство жінок католичок «Праця», що 
також виконувало завдання взаємодопомоги22.

Статути цих товариств свідчать про те, що жінки потребували захис-
ту своїх професійних інтересів, для чого й вступали в організації взаємо-
допомоги. З цією метою об’єднання повинні були організовувати пошук 
місць працевлаштування, дешеві їдальні та гуртожитки, допомагати пра-
цівницям юридичними консультаціями тощо. До того ж деякі товариства 
взаємодопомоги, як от Кам’янець-Подільська «Праця», влаштовували 
майстерні та школи кравецтва.

Важливу роль в організації жіночого суспільного руху відігравала 
католицька церква, що в умовах утисків і переслідувань не поривала 
зв’язків з громадою, намагаючись зберегти свої позиції. Так, за ініціа-
тивою лідерів Г. Козьмінського, П. Малецької в різних куточках імперії 
стали утворюватись жіночі релігійні об’єднання. Про діяльність цих та-
ємних громад в Наддніпрянщині регулярно повідомляли у своїх звітах 
місцева поліція та жандармерія23. Мета створення жіночих релігійних 
організацій полягала у допомозі молодим полькам, для яких влашто-
вувались гуртожитки, кравецькі школи, швацькі майстерні. Очолювала 
громаду настоятелька, яка підтримувала зв’язок із церквою і відповідала 
за духовну опіку.

Мало розбираючись у духовних практиках, жандарми, що здійсню-
вали за доносами обшуки в жіночих таємних монастирях у містах Пра-
вобережної України, повідомляли у звітах про влаштування помешкан-
ня, кількість працюючих в майстернях, їх повсякденні практики24. Ще 
одним напрямком діяльності таємних жіночих монастирів було влашту-
вання шкіл та притулків для дітей. Саме такий заклад існував у Києві і 
був обшуканий жандармами. При монастирі діяв притулок для дітей, які, 
судячи з наявності зошитів, журналу, підручників, тут же й навчались25.

Слід зауважити, що жандармські документи дослідники мають 
сприймати досить обережно. Для того, щоб надати вагомість своїй служ-
бі, жандарми не скупились на вирази та намагались згустити фарби, пе-
ребільшуючи загрозу «польського впливу».

Про діяльність, що розгорнула на півдні України М. Джевецька, яка 
поширювала тут діяльність ордену Родини Марії, є відомості в архівних 
документах. М. Джевецька співпрацювала з релігійною громадою Одеси 
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і у 1879 р. заснувала в місті виховний заклад для дівчат. Пізніше жінка 
утворювала притулки для дітей, хотіла отримати дозвіл на влаштування 
дівочої сільськогосподарської школи26.

Необхідно зазначити, що однією з течій релігійного руху було ство-
рення терціарських Третіх орденів (перші – чоловічі, другі – жіночі ор-
дени – О. Н.). Терциарії – духовні громади, які почали своє існування ще 
в середньовіччя і були спрямовані на поширення впливу церкви серед 
мирян. Духовні товариства складались зі світських людей, які не порива-
ли ні зі звичайним життям, ні відмовлялись від шлюбу, але, виконуючи 
основні настанови свого ордену, прагнули досягти духовної досконалос-
ті в миру. Про їх діяльність на Поділлі повідомляли жандарми, наголо-
шуючи, що головним завданням терціарок є «проникати у родини і шля-
хом змішаних шлюбів навертати дітей у католицтво»27.

Документи, що зберігаються в архівах, стають міцним підґрунтям 
для вивчення особливостей і напрямків поширення польського жіночого 
руху в Наддніпрянщині. Польські жіночі організації, як було зазначено 
вище, діяли в феміністичному, ліберальному та релігійному напрямку. 
Однак жінки діяли і в інших сферах громадської діяльності, де співпра-
цювали разом з чоловіками.

Важливим напрямком збереження національної ідентичності поль-
ського населення була культурно-освітня діяльність, вагомість якої ро-
зумілась всіма поляками краю. Саме це спричинило бурхливий розвиток 
польських культурно-просвітніх товариств, які розгорнули свою активну 
діяльність після вступу у дію закону 1906 р., що дозволяв їх функціону-
вання. У Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі стали виникати організа-
ції, що об’єднували польське населення.

Однією з таких організацій стало Ogniwo (інший варіант – Ognisko) – 
клуб родинного дозвілля, де поляки проводили вечори, влаштовуючи ви-
стави, концерти, бали тощо. Про діяльність цих організацій, їхні статути, 
запити щодо дозволу на проведення різноманітних заходів повідомля-
ють документи цДІАК України (Ф. 275 – Київське охоронне відділення, 
Ф. 313 – Катеринославське губернське жандармське управління) та Дер-
жархіву Одеської області (Ф. 2 – канцелярія Одеського градоначальни-
ка)28.

Іншим різновидом культурно-просвітницьких організацій були т. зв. 
Domy Polskie, що виникали в різних містах Наддніпрянщини. Матеріа-
ли з відомостями про Статут, засновників організацій, проведені заходи 
дають можливість проаналізувати громадську діяльність цих осеред-
ків польськості, їх внесок у підтримку національно-культурного життя 
спільноти. Такі товариства виникли в Одесі, Харкові, луцьку та інших 
містах, про що дізнаємося з документів обласних архівів.

Саме завдяки цим документам можливо встановити, чим відріз-
нялись такі товариства. Так, відомості про соціальний склад, членські 
внес ки та заходи Одеського Domu Polskiego дозволяють зробити висно-
вок про його демократичність та відкритість. Той факт, що до складу ор-
ганізації входило багато польських робітників міста, обумовило попу-
лярність лівих програм суспільного розвитку серед його членів29.
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Dom Polskij став справжнім центром громадського життя харків-
ських поляків. Завдяки документам, що зберігаються у Державному 
архіві Харківської області, можна порівняти діяльність Харківського та 
Одеського товариств. «Польські Доми» відкривались і в інших містах 
Наддніпрянщини, про що свідчать документи місцевих архівів та цДІ-
АК України, але на відміну від Харкова чи Одеси, вони не зіграли такої 
важливої об’єднавчої ролі30.

На жаль, архівні джерела не дають змоги встановити роль жінок у 
названих організаціях. Єдине, що ми можемо виявити – кількість жінок 
у складі організації, конкретні завдання, які виконували жінки зі складу 
керівництва організацій. Так, вдалося встановити, що в більшості куль-
турно-освітніх товариств жінки очолювали педагогічні чи бібліотечні 
відділи. Саме на жінок покладалась справа зберігання бібліотечного 
фонду, ведення каталогів, реєстрація періодичних видань, обслуговуван-
ня читачів, чергування в бібліотеці на громадських засадах.

У Наддніпрянщині діяли також і польські мистецькі організації, 
такі як «Lutnia», «Lira» чи польські театральні трупи31. Відомостей про 
участь жінок у їх роботі збереглося небагато. Втім, наявні документи, зо-
крема прохання про проведення вистав, концертів, програми заходів, що 
подавались у місцеві поліцейські відділи, вимальовують загальне уяв-
лення про розвиток таких товариств32.

Ще одним із різновидів громадської діяльності польських жінок 
було благодійництво. Наприкінці ХІХ ст. доброчинність поляків міцно 
асоцію валась з філантропічними заходами заможної спільноти чи като-
лицької церкви, про що свідчать матеріали місцевих архівів. При като-
лицьких приходах влаштовувались притулки для сиріт та немічних, де-
шеві обіди та богадільні, благодійні заходи та ін.33.

На початку ХХ ст. поляки створюють світські благодійні організа-
ції, діяльність яких демонструвала зацікавленість громади у соціально-
му забезпеченні. Однією з таких організацій стало Київське польське 
товариство літніх колоній, що було спрямовано на організацію літнього 
відпочинку за межами міста для дітей незаможних співвітчизників. У 
Державному архіві Київської області (далі – Держархів Київської облас-
ті) зберігається Статут та звіти організації, що проливають світло на її 
діяльність34. Навесні декілька лікарів проводили огляд дітей з польських 
незаможних родин, виявляли тих, хто потребував оздоровлення. Заслуга 
засновників і членів Товариства полягала в організаційній роботі, тому 
що завдяки зв’язкам вони залучали власників, які бажали прийняти дітей 
до маєтків, влаштовували групи, організовували нагляд за ними, оплату 
проїзду тощо.

Імена польських жінок зустрічаються як серед виховательок дитя-
чих груп, так і серед тим землевласниць, хто запрошував дітей до себе 
на відпочинок. Таким чином, можна говорити про залучення жіноцтва у 
різноманітні благодійні громадські акції.

Отже, українські архіви, як центральні, так і місцеві, зберігають знач-
ний масив документів з історії громадської діяльності польських жінок. 
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Статути і звіти товариств, відомості про соціальний склад їх учасниць, 
матеріали обшуків жандармерії та допитів слідств дозволяють встанови-
ти програмові цілі, напрямки діяльності, форми роботи польських жіно-
чих організацій у Наддніпрянщині.

Розпорошеність документів по багатьох фондах органів місцево-
го управління, жандармерії, охоронних відділень, релігійних установ 
ускладнює завдання дослідників, які працюють над історією суспільного 
життя польської спільноти Наддніпрянщини. Однак на допомогу прихо-
дять тематичні каталоги, показники, описи, що ведуться і оновлюються 
у багатьох архівах.

Архівні документи свідчать про те, що громадське життя польських 
жінок було надзвичайно активним. У більшості випадків створення то-
вариств відбувалось у великих містах – Києві, Одесі, Харкові або в не-
величких містечках правобережної України – Житомирі, Умані, де меш-
кала значна кількість поляків.

Соціальний статус засновниць організацій залежав від напрямку ді-
яльності об’єднання. Товариства взаємодопомоги виникли завдяки іні-
ціативам дворянок і консервативно налаштованих заможних поляків, 
які намагались діяти за рекомендаціями церкви. Натомість товариства 
феміністичного спрямування утворювались прогресивно налаштова-
ними жінками із середовища інтелігенції. Культурно-просвітницькі ор-
ганізації, що виникли повсюдно у Наддніпрянській Україні на початку 
ХХ ст., стали центрами громадського життя поляків українських міст і 
об’єднували молодь і робітників, заможних городян, інтелігенцію і під-
приємців, ставши прикладом демократизації суспільного життя.

У більшості архівних документів відсутні свідчення про постаті 
окремих жінок, їх світоглядні настанови, шляхи і практики утвердження 
в суспільстві. Однак, основна заслуга цих джерел полягає у тому, що на 
їх підставі можна побачити і охарактеризувати перші кроки польського 
жіноцтва на шляху артикулювання і відстоювання своїх інтересів, фор-
мування колективної ідентичності і утвердження власної громадянської 
позиції, отримання досвіду колективних дій і розуміння значимості, яку 
особа – жінка – посідає у суспільстві. Діяльність польських громадських 
організацій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. продемонструвала новий 
етап жіночого громадського руху, про що свідчать архівні джерела.
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УДК 930.253:94(477)“1941/1944”

Світлана Власенко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НАЦИСТСЬКОЇ 
НІМЕЧЧИНИ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В 1941-1944 рр.: ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

Подано огляд документів із фондів центрального державного архіву гро-
мад ських об’єднань України, які розкривають політику нацистської Німеччини 
в соціальній та економічній сферах життя окупованої України періоду Великої 
Вітчизняної війни.

Ключові слова: Друга світова війна, окупаційний режим, нацистська Ні-
меччина, соціально-економічна сфера, документ, цДАГО України, огляд.

Представлен обзор документов из фондов центрального государственного 
архива общественных объединений Украины, раскрывающих политику нацист-
ской Германии в социальной и экономической сферах жизни оккупированной 
Украины периода Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупационный ре жим, 
нацистская Германия, социально-экономическая сфера, документ, цГАОО Ук-
раи ны, обзор.

The article reviews the documents from the Central State Archives of Public 
Organizations of Ukraine, revealing the politics of Nazi Germany in social and eco-
nomic spheres of life of the occupied Ukraine during World War II.

Key words: World War II, the occupation regime, Nazi Germany, the socio-
economic sphere, a document, the Central State Archives of Public Organizations of 
Ukraine, a review.

У сучасній історичній науці спостерігається зосередження уваги на 
розкритті складних і суперечливих процесів Великої Вітчизняної війни, 
які й до сьогодні є актуальними та потребують нових досліджень. Досяг-
ти цього вдається, передусім, завдяки введенню до наукового обігу не-
відомих до цього часу документальних матеріалів. як наслідок, історіо-
графія поповнюється новими цікавими працями, однією з характерних 
рис яких є залучення широкого масиву архівних документів, що сприяє 
поступовому заповненню існуючих прогалин в історії Великої Вітчизня-
ної війни.

Одним із осередків документальних джерел періоду Великої Ві-
тчизняної війни є центральний державний архів громадських об’єднань 
України (цДАГО України). Частина матеріалів, що зберігаються у фон-
дах даного архіву, була опублікована в низці збірок документів ще в ра-
дянський період1. І хоча для них є характерним надання переваги ви-
світленню загальних засад політики окупаційної влади на захопленій 
території України, боротьби підпільного і партизанського рухів опору 
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та заподіяних матеріальних збитків, все ж, документи містять й цінну 
інформацію щодо соціально-економічної політики. Серед видань, які 
побачили світ у часи незалежності України, переважає регіональний та 
проблемний підходи. Наприклад, документи цДАГО України увійшли 
до збірників з історії окупації міста Києва, трагедії Бабиного яру, конц-
табору в м. Славуті та ін.2

Проте, обсяг опублікованих документів з фондів цДАГО України є 
зовсім незначним. Величезний масив матеріалів залишається об’єктом 
дослідження лише вузького кола науковців. Зважаючи на це, постає за-
вдання здійснення огляду джерельної бази з фондів цДАГО України з 
питань політики нацистської Німеччини на окупованій території Украї-
ни, зокрема, в соціально-економічній сфері.

У свій час у цДАГО України була проведена велика робота з цього 
напрямку. Так, у 2001 р. вийшов друком путівник по фондах архіву, в 
основній частині якого дається коротка характеристика документів, що 
дозволяє визначитися із фондами, які містять джерела періоду окупації3. 
У 1998 р. працівниками архіву підготовлено тематичний покажчик з по-
силаннями на номера фондів, описів та справ. Серед низки питань, ви-
ділених розробниками, він містить і розділ, що стосується окупаційного 
режиму на території України4. Сприяє введенню до наукового обігу но-
вих джерел із зазначеної теми й покажчик по фондах центральних та об-
ласних архівів України, що вийшов друком у 2006 р.5 Крім того, в архіві 
ведеться робота з підготовки оглядів, збірників та добірок документів з 
різноманітних проблем історії Великої Вітчизняної війни6.

Однак, при наявності згаданих видань залишається актуальним роз-
межування та аналіз архівних документів, що містять інформацію про 
окремі аспекти окупаційного режиму на території України, зокрема й 
соціально-економічної політики. Загалом же документи періоду нацист-
ської окупації (1941–1944 рр.) у цДАГО України представлені у низці 
фондів.

Одним із найбільш наповнених документами окупаційного періо-
ду є фонд № 166 – «Комісія з питань історії Великої Вітчизняної війни 
Академії наук УРСР» (описи 2, 3). Комісія діяла впродовж 1943–1950 рр. 
при відділі пропаганди і агітації центрального комітету Комуністичної 
партії (більшовиків) України (цК КП(б)У) та займалася збиранням і уза-
гальненням матеріалів періоду війни. Накопичені в ході роботи Комісії 
документи були передані до архіву Інституту історії партії цК Компартії 
України (нині – цДАГО України) в 1950 р., 1961 р. та 1971 р. і сформо-
вані в окремий фонд.

Зібрані Комісією джерела, різнопланові як за походженням так і за 
тематикою, містять інформацію про політику окупаційної влади у со-
ціальній та економічній сферах життя українського суспільства. Серед 
них є матеріали цивільних та військових окупаційних органів влади, ко-
мандування Вермахту, німецької поліції, СС, українських допоміжних 
органів влади, що діяли на території України. це – директиви, накази, 
розпорядження, інструкції, звернення, оголошення, інформаційні пові-



Історія України

33

домлення, які стосуються різноманітних питань соціально-економічної 
політики окупаційної влади. Вони ілюструють заходи з налагодження 
роботи сільського господарства та промисловості, реформування аграр-
ного сектора, організації освіти, судочинства, торгівлі, функціонування 
податкової системи та системи державних поставок, пограбування та 
використання місцевого населення, дії системи покарань та заохочень 
тощо7.

Так, у спеціальних директивах, об’єднаних під назвою «Коричнева 
папка» А. Розенберга, міститься інформація з питань організації та функ-
ціонування системи адміністративного управління на території України 
та взаємовідносин окупаційних органів влади, організації господарства 
та податкової системи, судового устрою та діяльності судових органів, 
вирішення соціальних і фінансових питань, дієвості пропаганди та ро-
боти преси тощо8.

У спеціальних директивах, зосереджених у так званій «Зеленій пап-
ці» Г. Герінга, йдеться про управління та використання економіки окупо-
ваних східних областей9. ці директиви з’явилися у червні 1941 р. і мали 
слугувати «для орієнтації військового керівництва та військово-еконо-
мічних інстанцій в галузі економічних завдань у захоплених східних об-
ластях», а від 3 липня 1941 р. вони стали обов’язковими і для областей, 
що мали увійти під юрисдикцію цивільних органів влади. Фактично, це 
була розгорнута програма економічного забезпечення Німеччини шля-
хом жорсткого визиску та пограбування окупованих територій, в першу 
чергу України. Директиви «Зеленої папки» стосувалися структури та 
функцій військово-господарських органів, а також визначали основні 
економічні завдання, що ставилися перед військовим командуванням 
та господарськими організаціями. При реалізації цих розпоряджень пе-
редбачалося: «негайне та повне використання окупованих областей в 
інтере сах Німеччини», «здійснення цілковитого продовольчого забез-
печення німецьких військ», «отримання для Німеччини якомога більше 
продовольства та нафти» тощо.

як відомо, у планах нацистських керманичів Україні відводилася 
роль економічного придатку Третього рейху, а тому значна увага приді-
лялася саме організації праці місцевого населення окупованих областей. 
Так, дане питання в Рейхскомісаріаті Україна регулювалося постано-
вою рейхскомісара е. Коха з посиланням на наказ А. Розенберга «Про 
обов’язкове запровадження трудової повинності» від 5 серпня 1941 р.10; 
оголошенням окружних комісарів про введення трудової повинності та 
обов’язкову реєстрацію в Бюро праці11 та ін.

Значна кількість документів стосується питань аграрної політики, 
адже, за задумом окупантів, Україна мала перетворитися на суто сіль-
ськогосподарський регіон. У фонді зберігаються текст закону А. Розен-
берга «Про новий аграрний порядок»12, директиви «Основні положеннях 
для проведення аграрного порядку в 1943 році»13 та ін.

Більш конкретні вказівки стосовно реалізації аграрної реформи міс-
тять «Директивні вказівки рейхскомісара України про ведення землев-
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порядних робіт під час створення хліборобських спілок» від 16 травня 
1942 р.14, «Зразковий статут хліборобської спілки»15, «Інструкція з ор-
ганізації роботи в хліборобській спілці»16, інші інструкції з вирішення 
земельного питання в контексті «аграрного закону» А. Розенберга17. У 
справі № 144 згаданого фонду містяться цінні статистичні дані щодо ре-
зультатів реалізації аграрного закону на окупованій території України18.

Функціонування податкової системи простежується в документі з 
оригінальною назвою «Тимчасове розпорядження про побирання подат-
ків та інших грошових данин на території райхскомісара для України» 
від 21 жовтня 1941 р. Особливо цінною для дослідження є тарифна та-
блиця для обчислення прибуткового податку з населення, що міститься 
при ньому19. Положення даного розпорядження е. Коха були доведені 
до відома окупованого населення у вигляді оголошення20. Так, встанов-
лювалися наступні стягнення: податок від продажу товарів; податок від 
безтоварних торговельних операцій; виплата прибутків від державних 
підприємств; прибутковий податок від колгоспів (крім господарств кол-
госпів, які були передані для ведення приватного господарства); прибут-
ковий податок від підприємств і організацій кооперативної системи, від 
підприємств суспільних організацій; прибутковий податок від населен-
ня; плата за наймання помешкання (чинш); оплата на підтримання на-
родного здоров’я тощо.

Одним із останніх документів окупаційної влади стосовно оподатку-
вання є копія розпорядження рейхскомісара України е. Коха генералкомі-
сарам Волині, Поділля, Києва та Миколаєва з оригінальною назвою «Про 
тверде обложення 1944/45 рр.», датованого 21 лютого 1944 р. У цьому 
документі йдеться про збір сільськогосподарського врожаю 1944 р., по-
рядок та розрахунок обкладання податком за різними видами сільсько-
господарських культур і сільськогосподарської продукції21.

У документах містяться також окремі статистичні дані про кількість 
вивезеної з України сільськогосподарської продукції, результати заготі-
вельних кампаній тощо. Так, у справі № 8 є відомості, що свідчать про 
хід заготівельної кампанії на території дистрикту «Галичина», ціни на 
базарах у м. львові та ін.22.

Вирішення питання громадського порядку ілюструють накази регіо-
нальних органів влади. Так, наказ начальника Української національної 
народної міліції по Кам’янському району від 10 січня 1942 р. стосуєть-
ся врегулювання переміщення місцевого населення, бійок, самогонова-
ріння тощо23. Види покарань, злочинів та санкцій, спорів у цивільних 
справах, процесуальні норми тощо зазначені в Тимчасових правилах про 
підсудність і порядок розгляду судових справ на території м. Суми, за-
тверджених постановою Сумської міської управи від 10 грудня 1941 р.24.

У документах місцевих органів влади простежуються окремі ас-
пекти політики у сфері шкільної освіти. Серед них: копія правил прий-
мання до початкових шкіл, розроблених відділом освіти та пропаганди 
м. Суми25; розпорядження стосовно вилучення радянських книжок зі 
шкільного обігу26, наказ генерального комісара Миколаєва, датований 
січнем 1942 р., щодо закриття всіх шкіл через брак палива27 та ін.
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У фонді № 166 досить повно представлено політику щодо вико-
ристання українського населення на примусових роботах у Німеччи-
ні: накази, розпорядження, оголошення окупаційних органів влади про 
вербування громадян для відправлення в Німеччину та списки осіб, які 
підлягали відправленню28; листи вивезених до Німеччини громадян29. 
Так, у «Загальних вказівках про вербування та використання робочої 
сили Сходу», датованих 20 лютого 1942 р., окремий розділ стосується 
так званих «старих» територій СРСР, у тому числі й України30. В ньому 
йдеться про організацію роботи з вербування окупованого населення, 
питання транспортування, використання робочої сили, побутового забез-
печення, охорони, поліцейського обліку тощо.

Певний інтерес викликають і добірки публікацій в окупаційній пре-
сі, розраховані для практичного використання на території України в агі-
таційно-пропагандистській сфері. Так, у справі № 145, опису 3 вміщено 
добірку статей та звернень нацистських лідерів до населення окупова-
них областей України, що були видрукувані в «Німецькій українській 
газеті», яка виходила в м. Берліні. Наприклад, у розмові з рейхскоміса-
ром України е. Кохом з нагоди річниці перебування німецьких військ 
на українській території, опублікованій у номері від 18 серпня 1942 р., 
йшлося про результати господарювання німців у аграрній сфері, види 
на врожай 1942 р., використання української молоді на роботах в Німеч-
чині, політику щодо фольксдойче тощо31; у його ж статті в номері від 
22 серпня 1942 р. повідомлялося про розвиток в окупованих областях 
України ремісництва, промисловості, транспорту тощо32.

Важливим джерелом є також стенограми бесід, щоденники, спогади 
про окупаційний режим колишніх в’язнів концтаборів33 та громадян, які 
проживали або тимчасово перебували на окупованій території Украї ни34. 
Вони містять цінну інформацію про заходи окупаційної влади в еконо-
мічній та соціальній сферах, критичне використання якої дозволяє запо-
внити існуючі прогалини при вивченні окремих аспектів політики на-
цистської Німеччини в окупованій Україні.

Додатковим джерелом для вивчення заявленої тематики є матеріа-
ли (копії актів, звітів, висновків, зведень та ін.) комісій з розслідування 
злочинів і встановлення завданих нацистськими окупантами збитків35. 
В них можна віднайти інформацію про злочини щодо радянських вій-
ськовополонених і мирного населення, створення концтаборів і гетто; 
кількість спалених населених пунктів, знищених цивільних громадян, 
примусово відправлених на роботи до Німеччини; збитки, завдані на-
родному господарству України тощо.

Ще один комплекс документів про окупаційний режим зосередже-
ний у фонді № 57 «Колекція документів з історії Комуністичної партії 
України». Зокрема, в описі № 4 «Документи періоду Великої Вітчизняної 
війни» вміщено копії перекладів німецьких документів, надісланих до 
архіву впродовж 1944–1975 рр. центральним партійним архівом Інсти-
туту марксизму-ленінізму при цК КПРС, центральним архівом Мініс-
терства оборони СРСР, Комітетом державної безпеки при Раді Міністрів 
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УРСР, центральними і обласними партійними та державними архівами 
України36. Документи стосуються всіх «окупаційних зон», на які була 
поділена територія України – областей, що підпадали під юрисдикцію 
рейхскомітаріату «Україна», які підпорядковувалися вермахту, а також 
тих, що перебували під румунською владою37 та входили до складу Поль-
ського генерал-губернаторства38.

Серед матеріалів є копії документів вищого командування вермахту, 
цивільних органів окупаційної влади, спецслужб – розпорядження, доне-
сення, звіти, повідомлення, телеграми. В них міститься інформація про 
становище в Україні та заходи в економічній і соціальній сферах життя; 
настрої місцевого населення та його ставлення до німців; забезпечення 
продовольством Вермахту та Третього рейху, вербування населення на 
роботи до Німеччини тощо.

Так, у донесеннях органів поліції безпеки та СД на окупованій те-
риторії, що в основному висвітлювали питання становища населення, 
підпільної роботи, партизанського руху опору та боротьбу з ними, та-
кож можна віднайти й окремі згадки про економічне становище на оку-
пованій території, заходи в промисловості та сільському господарстві, 
соціальну політику, вербування молоді для роботи в Німеччині, настрої 
місцевого населення, ціни на продукти харчування та ін.39.

Більш повну інформацію про економічне становище на території 
України та використання місцевих трудових ресурсів містять звіти, до-
повідні записки, інформаційні повідомлення рейхскомісара України 
е. Коха, а також численних господарських організацій, інспекцій, місце-
вих органів влади, які направлялися до відома рейхскомісарові40. Зокре-
ма, вони стосуються питань роботи господарських та інших організацій 
щодо забезпечення продовольством вермахту і вивезення сільськогос-
подарської продукції, промислового обладнання, заліза, вугілля тощо; 
становища та розвитку вугільної, енергетичної галузей промисловості; 
заходів у сільському господарстві, в тому числі й стосовно впроваджен-
ня «нового земельного ладу»; стягнення податків на окупованій тери-
торії, збору в місцевого населення зимового одягу для німецької армії; 
вивезення українців на роботи в Німеччину та ін. Наприклад, заходи з 
використання промисловості України розкриває дослідження Інспекції 
промисловості стосовно добування вугілля та електроенергії в Україні 
на опалювальний сезон, датоване 26 листопада 1941 р. У ньому йшлося 
про можливості та перспективи добування електроенергії та вугілля в 
Україні, а також про потреби в них Вермахту і Рейху41.

Зберігаються у фонді й документи, які подають інформацію про полі-
тику в освітній, науковій, культурній сферах, у тому числі й про вивезен-
ня в Німеччину книг із українських бібліотек, архівних документів, му-
зейних експонатів, кінокартин42. Так, директивою рейхскомісара України 
е. Коха від 24 жовтня 1942 р., адресованою генералкомісарам луцька, 
Житомира, Києва, Миколаєва, Дніпропетровська та Мелітополя, регла-
ментувалася діяльність шкіл та інститутів у рейхскомісаріаті «Украї на», 
у тому числі й навчальних закладів «університетського типу» в Києві 
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та Вінниці. У директиві давалися вказівки щодо закриття всіх шкіл та 
інститутів, у яких навчалися учні старше 15 років, а всіх викладачів та 
учнів цих закладів (незалежно від статі) рекомендувалося відправити в 
робочі групи до Німеччини. Дозволялися лише 4-х річні школи, та й то за 
умови, якщо вони мали в своєму розпорядженні допущені навчальні ма-
теріали та вчительські кадри. Крім того, йшлося і про дослідні установи 
з німецьким керівництвом та без українських студентів, які могли діяти 
на території України лише з особистого дозволу рейхскомісара43.

Питання щодо ідеологічної та пропагандистської роботи окупацій-
них властей розкриваються в розпорядженнях та інструкціях рейхско-
місара України е. Коха44. Так, існування преси на окупованій території 
України та цензури в даній сфері регулювали директиви рейхскомісара 
України генералкомісарам Брест-литовська, Житомира, Києва, Микола-
єва, Дніпропетровська від 18 лютого 1942 р. Директиви регулювали пи-
тання щодо ведення української преси, контролю та цензури; визначали 
головні напрямки публікацій тощо. Загалом же, преса мала стати «ви-
ключно засобом впливу на населення відповідно з указаними рейхскомі-
саріатом політичними і культурними цілями»45.

Пласт документів, що розкриває економічну та соціальну політику 
на окупованій території України, зберігається також у фонді № 1 «цен-
тральний комітет Компартії України» – документи особливого сектору, 
організаційно-інструкторського та загального відділів, відділу організа-
ційно-партійної роботи, відділу агітації та пропаганди й ін. (описи № 22, 
23, 30, 46, 70, 73, 77, 80). У матеріалах, що накопичувалися в період Ве-
ликої Вітчизняної війни у відділах цК КП(б)У, зберігаються донесен-
ня, звіти, рапорти, доповідні та пояснювальні записки, стенограми бесід 
агентів, підпільників, партизанів, розвідників, зв’язкових, інших осіб, які 
перейшли через лінію фронту, а також уповноважених цК КП(б)У, секре-
тарів підпільних партійних комітетів, командирів і бійців партизанських 
загонів та ін. Зазвичай, на основі даних документів, а також спецпові-
домлень, зведень, донесень Наркомату внутрішніх справ (НКВС) УРСР 
та Українського штабу партизанського руху (УШПР), оперативних груп 
цК КП(б)У при військових радах фронтів та політичних управлінь, що 
зосереджувалися в цК КП(б)У, готувалися зведені інформаційні повідо-
млення в цК ВКП(б) про адміністративний устрій на окупованій терито-
рії України, стан економіки, культурне життя, настрої населення тощо46.

Основна частина документів мала гриф «цілком таємно». Вони, 
зазвичай, призначалися для оперативної роботи цК КП(б)У щодо ор-
ганізації підпільної та партизанської боротьби в тилу ворога. Поруч із 
інформацією про радянський рух опору, документи мають дані й про 
окупаційний режим. Серед них – зведення політичного управління Пів-
денного фронту про господарювання та методи пропаганди німецьких 
військ на захопленій території; розвідувального відділу штабу Півден-
но-Західного фронту про управління, умови проживання, пропаганду та 
ставлення до військовополонених на окупованих територіях47.
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В огляді трофейних документів іноземної преси і агентурних мате-
ріалів, підготовленому розвідувальним управлінням Червоної армії для 
цК ВКП(б), міститься інформація про заходи німецької влади в період 
з червня 1941 р. по березень 1943 р., зокрема, про плани економічно-
го використання окупованих областей, територіальний поділ та адміні-
стративні й військово-економічні органи влади, організацію допоміжної 
поліції, податки та збори з населення, заходи в сільському господарстві 
та промисловості, відновлення підприємств, умови праці, зарплату, кус-
тарну промисловість, трудову повинність, вивезення робочої сили до Ні-
меччини, продовольче постачання міського населення, грошову систему 
тощо48.

В інформаційному повідомленні завідувача організаційно-інструк-
торського відділу цК КП(б)У А. Зленка завідувачу організаційно-інст-
рук торського відділу цК ВКП(б) М. Шамбергу стосовно «нового ладу» 
на окупованій території України, датованому 16 грудня 1942 р., дається 
коротка характеристика адміністративного устрою, органів влади, репре-
сивних заходів, що застосовувалися до місцевого населення, економічної 
політики, фінансів і торгівлі, стану шкіл та вищих навчальних закладів, 
медичної мережі тощо49.

цінна інформація зосереджена в повідомленнях секретарів обкомів 
та інших підпільних організацій, що направлялися до цК КП(б)У50. На-
приклад, у детальному огляді секретаря Чернігівського підпільного об-
кому партії О. Федорова, направленому в цК КП(б)У восени 1942 р., 
дається характеристика окупаційного режиму на території України (ор-
ганізація та структура органів місцевої влади, постачання продовольства 
і торгівля, освіта тощо)51. У повідомленні секретаря Ворошиловград-
ського обкому (нині – луганська область) від 20 березня 1943 р. є інфор-
мація про стан шкільної освіти52.

Дані щодо використання людських ресурсів на окупованій території 
викладені в доповідних записках УШПР до цК КП(б), в яких йдеться 
про заходи щодо вивезення населення України на роботи до Німеччини53. 
Статистичні дані про вивезення жителів Сталінської (нині – Донецька) 
області містяться в повідомленні начальника управління Наркомату дер-
жавної безпеки Сталінської області секретареві обкому КП(б)У, датова-
ному 26 лютого 1944 р.54. У справі № 522, оп. 23 зберігаються листи гро-
мадян, вивезених до Німеччини.

У справах відділів цК КП(б)У репрезентовані й оригінальні мате-
ріали німецького походження. Серед них – документи для Рейхскоміса-
ріату Україна з питань управління, адміністративного устрою, політики 
по відношенню до населення тощо (німецькою мовою)55. У матеріалах 
сільськогосподарського відділу зберігаються вказівки німецького коман-
дування про практичне впровадження закону А. Розенберга «Про новий 
аграрний порядок»56. У документах відділу агітації та пропаганди пред-
ставлені оголошення та накази окупаційної влади з різних питань, у тому 
числі й агітаційну брошуру щодо аграрного закону57. Крім того, накази, 
розпорядження, інструкції, оголошення, відозви та звернення, листівки 
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німецької окупаційної влади з різноманітних питань, а також бланки, по-
свідчення, перепустки, що діяли на окупованій території, зберігаються в 
матеріалах організаційно-інструкторського, загального та інших відділів 
цК КП(б)У58. Серед них – відозва Київського міського комісара до на-
селення міста Києва щодо виїзду на роботи в західні області, датована 
11 жовтнем 1943 р.59; листівки німецької окупаційної влади із закликом до 
українського населення їхати на роботи до Німеччини за 1943–1944 рр.60. 
У справі № 390 (оп. 22) зберігаються два номери газети «Нове україн-
ське слово», що виходила в м. Києві (№ 163(178) від 17 липня 1942 р. та 
№ 229 (547) від 30 вересня 1943 р. № 229 (547).

цінними є також документи з фонду № 62 «Український штаб пар-
тизанського руху». Так, у фонді № 62, описі № 1 містяться доповідні 
записки, довідки центрального та Українського штабів партизанського 
руху, НКВС УРСР про режим на тимчасово окупованій території Укра-
їни, зокрема, роботу промисловості, грошову систему, релігійні рухи, 
становище у великих містах; довідки Головного розвідувального управ-
ління Червоної армії, розвідвідділів центрального та Українського шта-
бів партизанського руху про примусову мобілізацію мирного населення 
до військових формувань і на роботи в Німеччину, злочини нацистських 
окупантів; а також доповідні записки, рапорти, протоколи допитів, по-
відомлення партизанів, інших осіб, які вийшли з тилу ворога, про ста-
новище на тимчасово окупованій території України. Інформація про 
політику окупаційної влади у соціальній та економічній сферах життя 
України наявна і в матеріалах окремих партизанських загонів та з’єднань 
(фф. 63–86, 88–130, 133, 160, 259–262).

Фрагментарно матеріали про окупаційний режим зустрічаються і в 
документах фонду № 7 «центральний комітет лКСМУ», опис 10. це, в 
основному, свідчення представників комсомольського підпілля та зібра-
ні ними матеріали.

як бачимо, документи цДАГО України стосуються різноманітних 
питань окупаційного режиму на території України в роки Великої Ві-
тчизняної війни і є важливим історичним джерелом. Їх можна умовно по-
ділити на документи німецького та документи радянського походження. 
У свою чергу, документи німецького походження, доцільно поділити на 
документи вищих органів влади Третього рейху та матеріали місцевих 
органів влади на окупованій території. Документи вищого нацистського 
керівництва розкривають основні аспекти окупаційної політики в захо-
плених східних регіонах, у тому числі й соціально-економічної сфери, 
а також взаємовідносини місцевого населення та «нової влади». Вони 
були призначені для внутрішнього користування німецькими адміністра-
тивними, господарськими і поліційно-каральними окупаційними уста-
новами та, зазвичай, носили гриф «цілком таємно».

1 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : зб. документів і ма-
те ріалів / за ред. П. М. Костриби та ін. – К., 1963. – 487 с.; Історія застерігає: Тро-
фейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх посіб-
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ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

УДК [94:329](477)“1990”
Ольга Гінзбург

ІНФОРМАЦІЇ ВІДДІЛІВ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ НОВОСТВОРЕНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
БАГАТОПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ У 1990 р.

Публікуються інформації ідеологічного та зі зв’язків із Радами, полі тич-
ними і громадськими організаціями відділів цК Компартії України про установчі 
з’їзди Партії зелених України, ліберально-демократичної партії України, а також 
про першу конференцію Соціал-демократичної партії України.

Ключові слова: ПЗУ, лДПУ, СДПУ, КПРС, КПУ, цК Компартії України.

Публикуются информации идеологического и по связям с Советами, по ли-
тическими и общественными организациями отделов цК Компартии Ук раи ны об 
учредительных съездах Партии зеленых Украины, либерально-демо кратической 
партии Украины, а также о первой конференции Социал-демо кратической 
партии Украины.

Ключевые слова: ПЗУ, лДПУ, СДПУ, КПСС, КПУ, цК Компартии Украины.

The article presents informations of ideological department and department for 
the relations with the Soviets, political and social organizations for department of the 
Central Committee for Communist Party of Ukraine on constituent assemblies for the 
Green Party of Ukraine, the Liberal Democratic Party of Ukraine, as well as the first 
conference of the Social Democratic Party of Ukraine.

Key words: the Green Party of Ukraine, the Liberal Democratic Party of Ukraine, 
the Social Democratic Party of Ukraine, the Communist Party of the Soviet Union, 
the Communist Party of Ukraine, the Central Committee for Communist Party of 
Ukraine.

Одним із наслідків горбачовської перебудови для суспільно-політич-
ного життя України стало зародження багатопартійної системи. Її право-
ва основа була закладена у березні 1990 р. на ІІІ позачерговому з’їзді 
народних депутатів СРСР. Серед важливих рішень, прийнятих на ньо-
му, – скасування VI статті Конституції СРСР про керівну та спрямовую-
чу роль КПРС. 29 вересня 1990 р. Президія Верховної Ради УРСР ухва-
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лила Постанову «Про порядок реєстрації громадських об’єднань», яка 
передбачала механізм юридичного оформлення новоутворених партій. 
Наступним важливим кроком на шляху до формування багатопартійної 
системи в Україні стало скасування у жовтні 1990 р. Верховною Радою 
УРСР VI статті Конституції УРСР про керівну роль Компартії України.

За короткий проміжок часу в Україні виникло багато партій різно-
го політичного спрямування. Серед них: Українська національна партія 
(УНП), Українська християнсько-демократична партія (УХДП), Україн-
ська народно-демократична партія (УНДП), Соціал-демократична пар-
тія України (СДПУ), Партія зелених України (ПЗУ), ліберально-демо-
кратична партія України (лДПУ), Партія демократичного відродження 
України (ПДВУ), Демократична партія України (ДемПУ) та ін.1.

Важливе значення при вивченні процесу формування багатопар-
тійної системи в Україні мають документи цК Компартії України, які 
зберігаються у фондах центрального державного архіву громадських 
об’єднань України. Вони дають уявлення про становлення та організа-
ційне оформлення українських політичних партій, їхні програмні поло-
ження, взаємини з республіканським партійним керівництвом, іншими 
політичними партіями та організаціями тощо. 

Одним із таких документів є інформація ідеологічного відділу цК 
КПУ «Про установчий з’їзд Партії зелених України» центральному Ко-
мітету Компартії України від 3 жовтня 1990 р.2. Важливе місце у ній від-
ведено аналізу Програми та Статуту ПЗУ. Крім цього, в інформації міс-
тяться відомості про установчий з’їзд Партії зелених України: зазначено 
кількість людей, які взяли участь у його роботі, поіменно перераховано 
присутніх на ньому народних депутатів СРСР, названо обрані ним керів-
ні партійні органи і т. ін. Наприкінці документу зауважено, що «загостре-
не ставлення людей до екологічних проблем, позиції екологів у Радах на-
родних депутатів, надання досить широких автономних прав партійним 
структурам, безперечно, обумовлюють перспективи партії зелених Укра-
їни»3. Разом з тим, у інформації наголошено на існуванні «значних труд-
нощів у пошуках шляхів розв’язання спільних проблем, конструктивно-
го діалогу» з огляду на «негативне в цілому ставлення ПЗУ до КПРС і 
Компартії України, її певне відхилення від соціалістичних орієнтирів»4.

Іншим документом, який проливає світло на процес формування ба-
гатопартійної системи в Україні, є інформація відділу цК КПУ зі зв’язків 
з Радами, політичними і громадськими організаціями «Про установчий 
з’їзд ліберально-демократичної партії України (лДПУ)» центральному 
Комітету Компартії України від 27 листопада 1990 р.5. У ній вміщено ві-
домості про час та місце проведення установчого з’їзду лДПУ, зазначено 
кількість людей, які взяли участь у його роботі, названо міста, які вони 
репрезентували. Крім цього, в інформації розглянуто політичну ідеоло-
гію ліберально-демократичної партії, вказано на те, що вона «претендує 
на роль центристської партії з найрадикальнішою програмою»6. Її метою 
названо «створення ненасильницьким шляхом громадянського суспіль-
ства, становлення і розбудова суверенної Української держави на федера-
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тивних засадах»7. У документі коротко проаналізовано виступи на з’їзді 
народного депутата УРСР С. Головатого, неназваного представника На-
родної партії України, а також члена оргкомітету з’їзду А. Білоуса. Зазна-
чено, що виступаючі основну увагу зосереджували на критиці КПРС та 
Компартії України, місцевих партійних комітетів. Згадано у документі і 
про утворення Української ліберально-демократичної спілки, що стало 
результатом розколу ліберально-демократичної партії України внаслі-
док визнання частиною делегатів з’їзду недоцільності та передчасності 
її утворення. Закінчується документ прогнозом, що «інкубаційний» пе-
ріод лДПУ буде надто тривалим, якщо вона не об’єднається з іншими 
політичними формуваннями»8.

Ще одним документом, який становитиме інтерес для дослідників 
політичної історії України кінця ХХ ст., є інформація відділу цК КПУ 
по зв’язках з Радами, політичними і громадськими організаціями «Про 
Першу конференцію Соціал-демократичної партії України» центрально-
му Комітету Компартії України від 28 листопада 1990 р.9. Вона містить 
відомості про установчий з’їзду та першу конференцію СДПУ, дані про 
функціонування її партійних структур у різних областях України. Важли-
ве місце у документі займає аналіз взаємин СДПУ з іншими політичними 
партіями та організаціями: Об’єднаною соціал-демократичною партією 
України, ініціаторами створення Української партії демократичної згоди, 
Демплатформою, Спілкою демократичних сил України. Вказано також 
на її зв’язки із соціал-демократами Прибалтики, Німеччини, Швеції, со-
ціалістами Франції, лейбористами Великобританії. Є тут і згадка про 
фракцію СДПУ у Верховній Раді УРСР. Наприкінці документу міститься 
коротка характеристика виступів на конференції представників львів-
ської делегації, а також народного депутата УРСР О. Сугоняка.

Нижче подаються тексти 3 зазначених інформацій. Їхні оригінали – 
аркуші формату А4, заповнені машинописним текстом, – зберігаються 
у Ф. 1 «центральний Комітет Компартії України» цДАГО України. За-
уважимо, що усі вони містять підписи відповідальних за їх підготовку 
посадових осіб. На другому та третьому документах дати проставлено 
кульковою ручкою. При публікації нами збережено орфографічні, пунк-
туаційні та стилістичні особливості оригіналів.

1 Гай-Нижник П. П. Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення 
Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // 
Гілея. – 2012. – № 57. – С. 128.

2 центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 32, 
спр. 2768, арк. 25–28.

3 Там само, арк. 28.
4 Там само.
5 Там само, арк. 151–153.
6 Там само, арк. 151.
7 Там само.
8 Там само, арк. 153.
9 Там само, арк. 155–157.
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№ 1
ІНФОРМАцІя ІДеОлОГІЧНОГО ТА ЗІ ЗВ’яЗКІВ ІЗ РАДАМИ, 

ПОлІТИЧНИМИ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАцІяМИ ВІДДІлІВ 
цК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПРО УСТАНОВЧИй З’ЇЗД ПАРТІЇ 

ЗелеНИХ УКРАЇНИ

3 жовтня 1990 р., м. Київ

Про установчий з’їзд Партії зелених України
З’їзд відбувся в м. Києві 28-30 вересня ц. р. В його роботі взяли участь 

106 делегатів із 144 очікуваних. Серед них народні депутати СРСР Ю. Щербак 
(м. Київ), л. Сандуляк (м. Чернівці), В. Гончаров (м. Єнакієво).

Найбільш були представлені м. Київ (18 чоловік), області: Івано-Франків-
ська (10), Тернопільська (9), Чернівецька (8). Делегати установчого з’їзду стали 
першими членами партії.

З’їзд прийняв Програму і Статут, обрав тимчасові керівні органи, визна-
чився з проведенням наступного з’їзду, виступив із зверненням до громадян 
України.

Із трьох запропонованих і розглянутих варіантів основоположних докумен-
тів були взяті за основу проект Програми київсько-тернопільської ініціативної 
групи і проект Статуту тернопільчан. Слід урахувати, що в підготовці і прове-
денні з’їзду особливо активно проявили себе представники Тернопільської об-
ласті.

Характерним для Програми Партії зелених України (ПЗУ) є переважання 
політичних і соціально-економічних положень над екологічними, що відбивали 
б суть діяльності партії. Однак слід зважати на те, що Програма ПЗУ повинна 
доповнюватись конкретною програмою дій, розрахованою на короткий проміж-
ок часу (5-10 років).

Вихідними цілями політичної боротьби проголошені «демонтаж тоталі-
тарної радянської імперії», становлення самостійності Республіки України (не 
УРСР), «відновлення історичних традицій федеративного устрою України». 
Прикметним є і положення про визнання за діаспорою права на громадянство 
України.

Заявляючи про себе як принципово антивоєнну партію, ПЗУ буде домага-
тися заборони вироблення та розміщення ядерної й інших видів зброї масового 
знищення, усунення всіх форм мілітаризму з громадського життя, розпуску во-
єнних блоків і проголошення нейтралітету України.

Програмні економічні настанови пов’язані з переходом республіки до рин-
кової економіки, забезпеченням рівноправ’я всіх форм власності та господарю-
вання, із здійсненням демонополізації і децентралізації народного господарства, 
приватизацією більшої його частини. Останнє не уточнено: йдеться про «роз-
ширення поняття «власність» до меж, прийнятих у демократичних країнах».

Підкреслюючи необхідність загальнонаціональних і регіональних програм 
землекористування, Програма акцентує увагу на «відродженні вільних селян-
ських господарств».

Щодо соціальної сфери, то у Програмі наголошено на захисті особистості, 
основних прав людини, серед яких і право на життя в екологічно чистому серед-
овищі. У відповідності до цього головні функції держави: соціальний захист, 
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забезпечення прав людини і політичного суверенітету, – доповнені функцією 
забезпечення екологічної безпеки людини.

Програма передбачає зусилля партії для впровадження законів, які гаранту-
вали б захист людини і довкілля в умовах ринкової економіки, гармонізацію вза-
ємин між людиною і природою. ПЗУ, як відзначено в Програмі, вважає здоров’я 
людини її власністю і розглядає посягання на нього як злочин з відповідними 
наслідками.

ПЗУ створена як партія парламентського типу, визнає провідною формою 
своєї діяльності участь у виборах до Рад народних депутатів усіх рівнів і роботу 
в них. Для вирішення проблем правової держави партія застосовує ненасиль-
ницькі форми боротьби: пікетування, мітинги, демонстрації, акції громадської 
непокори.

Із статутних положень варті уваги слідуючі:
– територіально-клубний принцип побудови ПЗУ;
– визнання за клубами права об’єднуватись у фракції за політичними плат-

формами в межах Програми;
– необов’язковість виконання членом партії рішень, за які він не голосував;
– несумісність виборних посад у партії і в державних інститутах, робота в 

яких є основною;
– створення районних, міських, обласних, регіональних координаційних 

комітетів та інших позаклубних структур;
– право клубів входити на правах колективного члена до громадських орга-

нізацій, програми яких не суперечать Програмі ПЗУ.
З’їзд констатував невід’ємність діяльності партії від європейського і світо-

вого екологічного руху, важливість виходу на зв’язки із зарубіжними партіями 
«зелених», консолідації з усіма «демократичними силами».

Такі контакти і співробітництво в певній мірі вже відпрацьовані на рівні 
асоціації «Зелений світ», на базі якої створена ПЗУ і за рахунок коштів якої 
проведено з’їзд партії. До речі, «зелені» колишньої НДР подарували ПЗУ свій 
прапор, а від одного із жителів її надійшла освячена ікона, забрана ним під час 
другої світової війни в українській хаті.

Відомо, на яких політичних союзників буде розраховувати керівництво 
ПЗУ. Активісти асоціації «Зелений світ», члени оргкомітету по підготовці з’їзду 
були серед тих, хто створював Спілку демократичних сил України, закликав до 
проведення всеукраїнського політичного страйку 1 жовтня. Правда, підпис ПЗУ 
під закликом до страйку і головними вимогами не був погоджений з Ю. Щер-
баком.

Позиції ПЗУ щодо КПРС і Компартії України на з’їзді не окреслювались. Та 
зміст Програми і Маніфесту ПЗУ (виголошений Ю. Щербаком 22 квітня 1990 р. 
на мітингу, присвяченому Дню землі), окремі аргументи, тези, репліки, вислов-
лювання учасників з’їзду, серед яких було і декілька колишніх членів КПРС, 
свідчать про сьогоднішню непримиренність частини ПЗУ. Так, Ю. Щербак у 
вступному слові підкреслював, що «наша філософія не має нічого спільного з 
ненависною ідеологією більшовизму, націонал-соціалізму…», що є «сили, які 
прагнуть до воєнного перевороту, комуністичної диктатури…», що ми «кинемо 
виклик тим хижим силам, які хочуть знищити народ».

З’їзд прийняв Звернення до громадян України, яке Ю. Щербак зачитав на 
мітингу в Києві 30 вересня. його основна ідея – проведення «круглого столу» 
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політичних сил України заради створення держави і формування уряду народної 
довіри.

З’їзд обрав: лідером партії Ю. Щербака; 9 співголів – Сидорова (м. Умань), 
Кононова, Іванова, Свириду (м. Київ), янківського (м. Одеса), Пушкаря (м. Тер-
нопіль), Сандуляка (м. Чернівці), Багіна (м. Донецьк), Кудіна (м. Полтава); ре-
візійну комісію (3 чол.); скарбника; редактора майбутньої газети (А. Глазово-
го); центральну координаційну раду. До останньої ввійшли голови обласних 
організацій. Остаточний склад її не було визначено із-за відсутності заявок до 
оргкомітету із п’яти областей.

Наступний з’їзд буде проведено у м. Тернополі не пізніше квітня 1991 року.
З’їзд закінчився інцидентом. Після передчасного включення магнітофонно-

го запису і виконання гімну «Ще не вмерла Україна» юнак із Одеси Хейфіц про-
рвався до трибуни і звинуватив учасників з’їзду в націоналізмові. Головуючий 
зразу запропонував виключити його із партії. Тоді Ю. Щербак закликав учасни-
ків порозумітись, проявити толерантність, вгамував сплеск емоцій.

це стало на заваді прийняттю підготовлених резолюцій. Вони навіть не 
були названі. Учасники з’їзду дійшли згоди розглянути їх в центральній коор-
динаційній раді і оголосити від імені партії.

На початку з’їзду Ю. Щербак акцентував на тому, що партія породжена 
Чорнобилем, що це – партія ліворадикального центру, реальної політичної пер-
спективи і її головна мета – боротьба за економічне, політичне і духовне відро-
дження, виживання України.

Загострене ставлення людей до екологічних проблем, позиції екологів у Ра-
дах народних депутатів, надання досить широких автономних прав партійним 
структурам, безперечно, обумовлюють перспективи Партії зелених України.

Партійні комітети повинні виходити з того, що негативне в цілому ставлен-
ня ПЗУ до КПРС і Компартії України, її певне відхилення від соціалістичних 
орієнтирів створюють значні труднощі в пошуках шляхів розв’язання спільних 
проблем, конструктивного діалогу.

Подається в порядку інформації.

Консультант ідеологічного відділу
цК Компартії України    В. Андрієнко

Центральний державний архів громадських організацій України (далі – ЦДАГО 
України), ф. 1, оп. 32, спр. 2768, арк. 25–28. Машинопис. Оригінал.

№ 2
ІНФОРМАцІя ІДеОлОГІЧНОГО ТА ЗІ ЗВ’яЗКІВ ІЗ РАДАМИ, 

ПОлІТИЧНИМИ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАцІяМИ ВІДДІлІВ 
цК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПРО УСТАНОВЧИй З’ЇЗД
лІБеРАлЬНО-ДеМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

27 листопада 1990 р., м. Київ

Про установчий з’їзд ліберально-демократичної партії України (лДПУ)
Установчий з’їзд лДПУ відбувся 24-25 листопада ц. р. в актовому залі Київ-

ського політехнічного інституту. На відміну від інших подібних зібрань, він був 
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обставлений надзвичайно скромно. На ньому панувала російська мова і не було 
представників засобів масової інформації.

В його роботі брали участь понад 50 чоловік, у тому числі 34 делегати. 
В основному вони репрезентували міста Київ і Харків.

З’їзд розглянув та прийняв за основу програму і статут партії.
В доповіді з першого питання наголошувалось, що створюється альтер-

нативна партія нового типу. Вона вважає себе спадкоємцем організацій, які з 
ХІХ сторіччя поширювали на Україні ідеї лібералізму, а саме: «Товариства укра-
їнських поступовців», «Української радикально-демократичної партії», «Укра-
їнської демократичної партії», «Української партії соціалістів-федералістів». 
Претендує на роль центристської партії з найрадикальнішою програмою.

Мета лДПУ – створення ненасильницьким шляхом громадянського сус-
пільства, становлення і розбудова суверенної Української держави на федера-
тивних засадах.

Партія не підтримує лозунг Донцова – нація над усе, для неї головне – лю-
дина. На перше місце лДПУ висуває права людини, права громадянина, безза-
стережно висловлюється за повну приватизацію, перехід до ринкової економіки.

Грунтуючись на таких принципах, партія розраховує мати хорошу арену 
для політичних змагань, підтримку інтелігенції, студентства, висококваліфіко-
ваних робітників.

Головну причину кризи усіх сфер життя лДПУ вбачає у суспільно-полі-
тичному устрої, поіменованому соціалізмом. Тому до початкових і термінових 
завдань вона, зокрема, відносить: реалізацію лозунгу «менше соціалізму», від-
ставку комуністичного уряду та створення коаліційного уряду національної 
згоди, вихід України із складу СРСР, розробку і прийняття нової Конституції 
України, деполітизацію усіх державних органів і структур, розформування КДБ, 
розгляд питання про походження власності КПРС і ВлКСМ тощо.

Щодо статуту, то це багато в чому аморфний документ, який, за визнанням 
навіть фундаторів партії, розрахований на залучення до організації будь-кого з 
бажаючих.

Обговорення програмних документів лДПУ майже не було. Виступаючі 
основну увагу, як правило, зосереджували на критиці КПРС та Компартії Укра-
їни, місцевих партійних комітетів і закликах «щось конкретно робити». Вся ця 
критика віддавала побутовим антикомунізмом, базувалась на чутках і вигадках.

лише в цьому учасники з’їзду були одностайні. В інших питаннях вони 
слухали лише себе, намагались оприлюднити давно виношувані судження та 
плани. Склалося враження, що частина з них не знайшла себе у житті і нині 
намагається взяти соціальний реванш, а окремі – хворі люди або низького інте-
лектуального рівня.

На з’їзді виступив народний депутат УРСР С. Головатий. Він зазначив, що 
жодна з новоутворених партій не матиме більшості у парламенті в найближчі 
роки, більшістю може бути лише блок цих формувань. Закликав делегатів по-
чати працювати серед людей і одночасно вступати в антикапеересівський блок.

Звернув увагу присутніх на те, що «КПУ пішла в широкий наступ. Комуніс-
ти розпочали війну проти Руху, який проголосив себе опозицією».

Критично відізвався про лідерів Руху, наголосивши, що «Рухом керують не 
ті, хто повинен», хоча в той же час запропонував не акцентувати на цьому уваги. 
це, очевидно, ще один побічний доказ того, що у верхівці Руху в нову фазу пере-
ходить боротьба за владу.
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Заслуговує на увагу й виступ на з’їзді представника Народної партії Укра-
їни. Він заявив, що НПУ пропонує свої кошти і структури для формування 
лДПУ, маючи на увазі її об’єднання з народною партією.

Створюється враження, що голова НПУ л. Табурянський хоче «вигідно 
вкласти свої капітали», «скупити» новоутворювані організації, на зразок лДПУ, 
і за рахунок цього піднести рівень народної партії.

Взагалі проблема утворення різних коаліцій обговорювалась на з’їзді до-
сить активно. йшлося також про те, що лібералам пропонують співробітництво 
соціал-демократи і демплатформівці. Слід очікувати, що найближчим часом це 
питання буде перенесено у практичну площину.

Частина делегатів визнала недоцільним і передчасним створення лДПУ. 
Член оргкомітету А. Білоус зазначив, що треба створювати не партію, а союз (за 
прикладом «Зеленого світу»). Вести мову про партію лише тоді, коли ліберальна 
ідея матиме підтримку в народі.

Він звинуватив оргкомітет у тому, що не було виборів делегатів на з’їзд, 
оскільки відсутні низові структури партії.

Коли ця ідея не знайшла підтримки, частина київських делегатів покину-
ла з’їзд (до 10 чоловік). Спільно з представниками «Товариства лева» (львів), 
Партії свободи і прогресу (Харків) вони проголосили утворення Української лі-
берально-демократично спілки.

З’їзд вирішив питання про керівні органи партії: створив координаційну 
раду в складі 14 чоловік. Із п’яти співголів партії обрано трьох: Щеголєва (Хар-
ків), Климчука (Київ), Рилєєва (Київ). Одне місце, як було заявлено президією 
з’їзду, зарезервоване для С. Головатого, друге – також для народного депутата, 
прізвище якого не називалось.

Наступний з’їзд лДПУ планується на весну 1991 року.
Аналіз документів, складу делегатів та обстановки на з’їзді дозволяє роби-

ти припущення, що «інкубаційний» період лДПУ буде надто тривалим, якщо 
вона не об’єднається з іншими політичними формуваннями.

Зав. відділом цК Компартії України
по зв’язках з Радами, політичними
і громадськими організаціями   О. Смолянников

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2768, арк. 151–153. Машинопис. Оригінал.

№ 3
ІНФОРМАцІя ІДеОлОГІЧНОГО ТА ЗІ ЗВ’яЗКІВ ІЗ РАДАМИ, 

ПОлІТИЧНИМИ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАцІяМИ ВІДДІлІВ 
цК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПРО ПеРШУ КОНФеРеНцІЮ

СОцІАл-ДеМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 
28 листопада 1990 р., м. Київ

Про Першу конференцію Соціал-демократичної партії України
В роботі конференції, що проходила 24-25 листопада, брали участь 27 чо-

ловік, представники 11 міст республіки: Артемівська, Борисполя, Генічеська, 
Житомира, Євпаторії, Києва, львова, Павлограда, Первомайська, Хмельниць-
кого, ялти.
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Після проведення установчого з’їзду 25-27 травня ц. р. (за участю 58 деле-
гатів) СДПУ поповнила свої ряди до тисячі чоловік і має структури в м. Києві, 
Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, 
Київській, Кримській, луганській, львівській, Одеській, Сумській, Херсон-
ській, Хмельницькій, Черкаській областях. В Криму соціал-демократи Бахчи-
сарая, Керчі, Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, ялти об’єдналися в Спілку 
соціал-демократичних організацій.

На конференції заслухані й обговорені звіт правління (А. Носенко, голова 
правління), доповідь «До політичної ситуації на Україні» (В. Вовк, член прав-
ління, політичний редактор СДПУ), обрано новий склад правління.

Серед головних були питання організаційного будівництва, пожвавлення 
всієї діяльності партії, її органів, зокрема правління і ради. Щодо стану СДПУ 
висловлювались протилежні оцінки: від твердження про те, що «ми пройшли 
період виживання», до заяви, що партії як такої не існує. Слабкість позицій 
СДПУ підштовхує її лідерів до пошуку варіантів об’єднання з іншими силами 
соціал-демократичного спрямування, а також компромісів з ними у тактичних 
цілях.

Певний час йшлося про злиття з Об’єднаною соціал-демократичною парті-
єю України. Однак, як зазначалось, в останній поряд із здоровими силами є «явні 
провокатори», люди, які не мають ніякого відношення до соціал-демократії, ви-
ступають за збереження Радянського Союзу, проти «незалежності України», 
ринкової економіки, не підтримали студентську акцію. лінія СДПУ – залучити 
в свої ряди близьку за поглядами частину ОСДПУ (в Одесі та інших містах).

СДПУ, як «партія демократичного центру», підтримує постійний контакт з 
ініціаторами створення Української партії демократичної згоди (попередня на-
зва до з’їзду, що має відбутися 1-2 грудня). Основні програмні положення цих 
партій співпадають. 24 листопада відбулася чергова зустріч їх представників, 
однак вона закінчилась безрезультатно. ймовірно, що з боку СДПУ і надалі бу-
дуть спроби знайти прийнятну форму об’єднання з УПДЗ, іншими партіями, 
наприклад, створити коаліційну партію з подвійним членством.

Необхідність об’єднання визначається також передвиборними міркуван-
нями, а також розрахунками, що без блоку так званих демократичних сил не-
можливо потіснити Компартію України. До речі, саме СДПУ і Демплатформа в 
Компартії України (попередниця УПДЗ) ініціювали появу Спілки демократич-
них сил України. У даний час, коли, з погляду соціал-демократичних лідерів, 
з’явилися ознаки відродження Руху, СДСУ тимчасово припинила роботу.

Ураховуючи досвід окремих новостворених партій, соціал-демократи ма-
ють намір заснувати громадську організацію «Демократична дія» як базу для 
поповнення своїх рядів. цьому підпорядкована і концепція будівництва партії.

Соціал-демократичний рух на Україні підтримується частиною народних 
депутатів. «Потенційно», як було підкреслено, на соціал-демократичних пози-
ціях знаходяться 22 народних депутати УРСР. Формуванням фракції СДПУ у 
Верховній Раді займається О. Сугоняко.

Керівництво СДПУ провело переговори з соціал-демократами Прибалти-
ки, під час яких обговорювалась ідея створення Соцінтерну східноєвропейських 
держав. Підтримуються або налагоджуються зв’язки з соціал-демократами Ні-
меччини, Швеції, соціалістами Франції, лейбористами Великобританії.

Для аналізу політичних процесів на Україні характерним було категоричне 
заперечення ідеології і практики Комуністичної партії. Водночас висловлюва-
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лись гострокритичні зауваження щодо антидемократичного крену і надмірного 
екстремізму в Рухові, втрати ним ініціативи. Підкреслювалось, що в організації 
у наявності відкрита боротьба за владу, а це завдає шкоди демократичному ру-
хові взагалі. Проте питання про представництво СДПУ в Політичній Раді Руху 
сумніву не підлягає.

Вирізнялися змістом виступи львів’ян. В них акцентувалось на тому, що 
нова демократична влада не поліпшила, а, навпаки, загострила обстановку, що 
це «жовто-блакитний більшовизм», що В. Чорновіл використовує ті ж тоталі-
тарні методи, які використовували в свій час більшовики. Відзначалась реак-
ційна роль Ю. Шухевича, який очолює організаційний комітет по створенню 
національних збройних сил. Стверджувалось, що людей вкрай занепокоїла за-
ява Ю. Шухевича: ми ладні блокуватися з будь-ким, навіть сталіністами, лише б 
придушити всіляке інакомислення.

У виступі народного депутата УРСР О. Сугоняка стрижневою була думка, 
що «Народній раді треба вийти зі складу Президії Верховної Ради і створити 
свій тіньовий парламент» з відповідними структурами, розробляти альтернатив-
ні законопроекти і виносити їх на розгляд Верховної Ради.

Подається в порядку інформації.

Зав. відділом цК Компартії України
по зв’язках з Радами, політичними
і громадськими організаціями   О. Смолянников

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2768, арк. 155–157. Машинопис. Оригінал.
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З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ

УДК 930.25:94(477)

Олександр Гаранін

ФУНДАЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ 
АРХІВІВ УКРАЇНИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДАВО УКРАЇНИ 

(до 25-ї річниці з часу створення)

Вперше публікуються документи про створення Ради директорів централь-
них державних архівів України. Джерелом інформації виступають наказ Голов-
ного архівного управління при Раді міністрів УРСР від 30 березня 1989 р. та 
положення про Раду директорів центральних державних архівів УРСР, у яких 
відображено пошук шляхів демократизації архівної галузі у період перебудови. 
Зазначені документи зберігаються у фонді Головного архівного управління при 
Раді міністрів Української РСР, (м. Київ) центрального державного архіву ви-
щих органів влади та управління України.

Ключові слова: Національний архівний фонд, Укрдержархів, архівні уста-
нови, історія України.

Впервые публикуются документы о создании Совета директоров централь-
ных государственных архивов Украины. Источником информации выступают 
приказ Главного архивного управления при Совете министров УССР от 30 мар-
та 1989 г. и положение о Совете директоров центральных государственных ар-
хивов УССР, в которых отражен поиск путей демократизации архивной отрасли 
в период перестройки. Указанные документы хранятся в фонде Главного архи-
вного управления при Совете министров Украинской ССР, (г. Киев) централь-
ного государственного архива высших органов власти и управления Украины.

Ключевые слова: Национальный архивный фонд, Укргосархив, архивные 
учреждения, история Украины.

In the article for the first time are published the documents on the foundation 
phase of the Board of Directors of the Central State Archives of Ukraine. The sources 
of information are the Order of the Chief Archival Administration under the Council 
of Ministers of the UkrSSR, since March 30, 1989, and the Application to the Order, 
which contains provisions on the Board of Directors of the Central State Archives 
of the UkrSSR. The submitted documents depict solutions for democratization of 
the archival branch of therestructuring period. These documents are stored in the 
archives of the Chief Archival Administration under the Council of Ministers of the 
UkrSSR (the City of Kyiv) in the Central State Archives of the Higher Authorities and 
Government of Ukraine.

Key words: the National Archival Holdings, the State Archival Service of 
Ukraine, archival institutions, the history of Ukraine.
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При дослідженні еволюції архівної справи в Україні важливим дже-
релом для розуміння її історії виступають не лише документи, що засвід-
чують офіційну діяльність центрального органу виконавчої влади у сфе-
рі архівної справи і діловодства (далі – цОВВ) або діяльність окремих 
архівних установ, але й документи, що стосуються громадської актив-
ності українських архівістів та відповідних дорадчих органів, до складу 
яких входили керівники архівних установ та/або найкращі фахівці-архі-
вісти. Одним із таких дорадчих органів, що виник на зламі епох між ра-
дянською та незалежною Україною стала Рада директорів центральних 
державних архівів України (далі – Рада директорів).

У березні 2014 р. минуло 25 років з часу оголошення наказу Голов-
ного архівного управління при Раді міністрів УРСР про створення Ради 
директорів центральних державних архівів УРСР.

Час, що минув, надає досліднику історії архівної справи України до-
статньо підстав спробувати проаналізувати доцільність утворення одно-
го із дорадчих органів українських архівістів. Саме в актуалізації знань 
про цей дорадчий орган вбачається мета публікації.

Створення Ради директорів у 1989 р. було яскравим прикладом од-
нієї із спроб демократизації архівної справи. Головною прикметою часу 
став механізм обрання голови Ради відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів. Рада директорів створювалася з метою вдо-
сконалення управління архівними установами республіканського підпо-
рядкування, підвищення рівня їх самостійності у вирішенні питань ви-
робничої діяльності і соціального розвитку. Уявити існування подібної 
інституції в радянській системі демократичного централізму до 1985 р. 
досить важко.

Аналізуючи еволюцію Ради директорів від заснування до сьогоден-
ня, ми змушені констатувати, що основні програмні засади діяльності 
Ради, що були викладені у кількох редакціях Положення про Раду, зали-
шилися декларативними. Спробуємо розібратися, чому так сталося.

З одного боку, зрозуміло, що з 1989 р. значних змін зазнала суспіль-
но-політична формація та нормативно-правова база українських архівіс-
тів. Втратили свою актуальність популярні суспільні гасла кінця 80-х рр. 
ХХ ст. на зразок «гласності у колективах», «соціалістичного змагання», 
а дефініція «Державний архівний фонд СРСР» була замінена на визна-
чення «Національний архівний фонд України». В Україні було прийнято 
закон «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та ство-
рено кілька нових центральних державних архівних установ. Водночас, 
у кожній наступній редакції Положення про Раду директорів ми бачимо 
зменшення повноважень цієї Ради на користь цОВВ, навіть незважаю-
чи на те, що сам керівний орган архівною справою з початку 90-хх рр. 
ХХ ст. і до сьогодення поступово втрачав статус. Все це разом не сприя-
ло розвитку головних ідей, що були закладені у 1989 р. авторами проекту 
створення Ради директорів.

Констатуємо, що на сьогоднішній день Рада директорів не дотриму-
ється більшості бюрократичних процедур, прописаних у положенні про 
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неї. Так, переважно не ведуться протоколи засідань Ради, Голова Ради 
не призначає секретаря Ради із співробітників свого архіву тощо. Проте, 
фактично Рада працює та приймає рішення на користь архівної справи, 
тобто все ж таки виступає неформальним дорадчим органом.

Отже, сучасному керівництву Укрдержархіву та директорам цен-
тральних архівних установ необхідно відповісти самим собі на питання: 
чи потрібне існування Ради директорів у тому вигляді, в якому вона іс-
нує зараз де-факто чи потрібно повернутися до бюрократичних проце-
дур, прописаних у Положенні про Раду? На думку автора публікації, цей 
орган має існувати в будь-якому випадку і надалі, оскільки неодноразово 
доказав свою практичну дієвість.

Нижче публікуємо тексти згадуваних документів. При публікації 
збережено всі їх граматичні, орфографічні та стилістичні особливості.

№ 1

НАКАЗ ГОлОВНОГО АРХІВНОГО УПРАВлІННя ПРИ РАДІ 
МІНІСТРІВ УРСР ПРО СТВОРеННя РАДИ ДИРеКТОРІВ 

цеНТРАлЬНИХ ДеРЖАВНИХ АРХІВІВ УРСР

30 березня 1989 р., м. Київ

На підставі рішення колегії Головархіву УРСР від 24.03.[19]89 з метою по-
дальшого вдосконалення управління архівними установами республіканського 
підпорядкування, підвищення їх самостійності у вирішенні питань виробничої 
діяльності і соціального розвитку

наказую:
1. Створити Раду директорів центральних державних архівів УРСР, роз-

ташованих у м. Києві, та установ, що їх обслуговують, у складі директорів: 
цДАЖР УРСР т. яковлєвої л. В., цДІА УРСР у м. Києві т. Гісцової л. З., 
цДАКФФД УРСР т. Коваленка О. М., цДАМлМ УРСР т. Крячка М. І., цлМРД 
цДА УРСР т. Петренко е. А., ДеКС цДА УРСР т. Кокодзея І. П., головного 
бухгалтера централізованої бухгалтерії цДА УРСР т. Проскунової л. О., завід-
уючої НДБ цДА УРСР т. Сусло Т. Д.

2. Затвердити Положення про Раду директорів цДА УРСР, розташованих у 
м. Києві, та установ, що їх обслуговують (додається).

3. Доручити заст[упнику] начальника Головархіву УРСР т. Кузьменку В. В. 
та відділу організаційно-планової і науково-методичної роботи Головархіву 
УРСР (т. Новохатський [К. Є.]) організувати перше засідання Ради по виборах 
її голови.

Начальник Головного управління Б. В. Іваненко

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 
ЦДАВО України), ф. 14, оп. 2, спр. 3534, арк. 47.
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№ 2

ПОлОЖеННя ПРО РАДУ ДИРеКТОРІВ цеНТРАлЬНИХ 
ДеРЖАВНИХ АРХІВІВ УРСР

30 березня 1989 р., м. Київ

Додаток до наказу Головархіву
УРСР від 30.03.[19]89 № 21

1. Рада директорів створюється з метою вдосконалення управління архів-
ними  установами республіканського підпорядкування, обговорення найважли-
віших науково-методичних і практичних питань їх роботи.

Рада директорів є дорадчим органом. До складу Ради входять директори 
цДА УРСР, розташованих у м. Києві, а також керівники архівних установ, що їх 
обслуговують. В основі діяльності членів Ради є прагнення до консолідації зу-
силь на засадах взаєморозуміння, конструктивний підхід до розв’язання питань.

2. Рада директорів обирає з свого складу голову відкритим голосуванням 
більшістю голосів строком на 1 рік. Голова Ради призначає секретаря із складу 
працівників свого архіву.

3. Рада у своїй діяльності керується законодавством СРСР і УРСР, Поло-
женням про Державний архівний фонд СРСР, наказами, рішеннями колегій та 
вказівками Головархіву СРСР і Головархіву УРСР, а також цим Положенням, 
яке затверджується начальником Головного архівного управління при Раді Мі-
ністрів УРСР.

4. Основними завданнями Ради є:
вдосконалення управління цДА УРСР;
поліпшення умов зберігання документів;
зміцнення і раціональне використання матеріально-технічної бази, поліп-

шення фінансово-господарської діяльності;
координація діяльності по основних напрямах роботи, зміцнення ділових 

контактів між архівами, організація спільних заходів і посилення обміну досві-
дом роботи;

поліпшення умов праці працівників, соціальний розвиток колективів, роз-
виток соціалістичного змагання.

5. Відповідно до завдань Рада:
розглядає питання і подає пропозиції про вдосконалення взаємовідносин 

архівних установ республіканського підпорядкування з Головархівом УРСР, 
підвищення ролі цДА УРСР як республіканських науково-методичних центрів 
профілю своєї документації, вдосконалення системи планування і звітності, 
структури установ, розвиток демократизації, гласності у колективах, організа-
цію атестації працівників і виборів керівного складу, роботу рад трудових колек-
тивів, дирекцій, інших дорадчих органів;

обговорює питання вдосконалення умов зберігання документів, підви-
щення якості робіт по поліпшенню фізичного стану документів у цлМРД цДА 
УРСР;

розглядає питання забезпечення цДА УРСР необхідним обладнанням і 
технікою, раціонального використання приміщень та обладнання, проведення 
реконструкції та ремонтів приміщень, поліпшення матеріально-технічного за-
безпечення та господарчого обслуговування, благоустрою території; надає допо-
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могу у впровадженні в архівних установах республіканського підпорядкування 
нових умов господарювання, бере участь у підготовці матеріалів про підсумки 
фінансово-господарської діяльності для розгляду на засіданнях колегії Головар-
хіву УРСР;

погоджує основні об’ємні планові показники цДА УРСР, цлМРД цДА 
УРСР і НДБ цДА УРСР, організує і проводить спільні наради, конференції, ви-
ставки, семінари підвищення кваліфікації працівників, сприяє обміну планами 
роботи дирекцій, рад, заслуховує працівників про найбільш цікавий досвід ро-
боти;

розглядає спільні питання поліпшення умов праці, відпочинку і харчування 
працівників, реалізації спільних заходів планів соціального розвитку колекти-
вів, заслуховує повідомлення представників архівних установ про розв’язання 
цих питань, обговорює питання організації соціалістичного змагання, заохочен-
ня його переможців;

обговорює за дорученням Головархіву УРСР проекти законодавчих, норма-
тивно-методичних документів, а також пропозиції працівників архівних уста-
нов з питань розвитку архівної справи.

6. Рада має право:
подавати пропозиції керівництву Головархіву УРСР про поліпшення управ-

ління архівними установами республіканського підпорядкування, розгляд пи-
тань на засіданнях колегії Головархіву УРСР;

самостійно розв’язувати у необхідних випадках питання , що стосуються 
оперативної діяльності двох або декількох архівних установ і не потребують 
втручання Головархіву УРСР;

запрошувати для обговорення питань спеціалістів цДА УРСР, архівних 
установ, що їх обслуговують, Головархіву УРСР, а також директорів держар-
хівів Київської області, м. Києва, літературно-меморіального будинку-музею 
О. Є. Корнійчука; 

доручати членам Ради або за їх дорученням працівникам архівних уста-
нов, які вони представляють, знайомитись з станом роботи по обговорюваних 
питаннях у цДА УРСР, Головархівів УРСР, інших архівних установ республі-
канського підпорядкування (за погодженням з відповідними працівниками цих 
установ).

7. На членів Ради покладаються обов’язки готувати матеріали для розгляду, 
брати активну участь у їх обговоренні, виконувати доручення Ради, контролю-
вати виконання рекомендацій Ради.

8. Рада проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу 
на квартал. Порядок денний визначається на засіданнях. Засідання оформлю-
ються протоколами. Робота по підготовці засідань Ради і ведення протоколів 
здійснюються її секретарем.

Рада приймає рекомендації, які фіксуються у протоколі і надсилаються ар-
хівним установам для виконання. Рада працює в умовах гласності. Рекомендації, 
що торкаються інтересів працівників, оголошуються у трудових колективах.

На засіданнях Ради щорічно підводяться підсумки її роботи.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 3534, арк. 48-50.
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УДК 930.25(73)“1936”

Ольга Волкотруб

КОНСТИТУЦІЯ ТА СТАТУТ 
ТОВАРИСТВА АМЕРИКАНСЬКИХ АРХІВІСТІВ (1936 р.)

Уперше опубліковано переклад українською мовою текстів Конституції та 
Статуту Товариства американських архівістів, прийнятих у 1936 році.

Ключові слова: Товариство американських архівістів, Конституція, Статут, 
поправки.

Впервые опубликован перевод на украинский язык текстов Конституции и 
Устава Общества американских архивистов, принятых в 1936 году.

Ключевые слова: Общество американских архивистов, Конституция, Устав, 
поправки.

For the first time there is published the translation of the Constitution and Bylaws 
of the Society of American Archivists into the Ukrainian language, adopted in 1936.

Key words: the Society of American Archivists, the Constitution, the Bylaws, 
amendments.

Виникнення в Сполучених Штатах Америки Товариства амери-
канських архівістів (Society of American Archivists)1 (далі – Товариство) 
у 1936 р. стало логічним наслідком активних обговорень та швидкого 
формування суспільної думки щодо створення такої національної коор-
динуючої установи, яка б: взяла на себе вироблення головних архівних 
принципів та розв’язання назрілих проблем у розвитку архівної еконо-
міки; акумулювала та накопичувала корисну інформацію; сприяла обго-
воренню актуальних питань та обміну досвідом; стимулювала експери-
ментування, дослідження та «пошук загального знаменника в архівній 
практиці, процедурах та ідеології»; заохочувала продуктивне навчання у 
багатьох сферах знання2.

У своїй діяльності Товариство вже 78-й рік керується Конститу-
цією та Статутом (Constitution and Bylaws of the Society of American 
Archivists)3, прийнятими під час проведення установчих зборів архівістів 
США 29 грудня 1936 р. у м. Провіденс (штат Род Айленд).

Спогадами про створення Товариства, організаційного коміте-
ту та вироблення проекту Конституції поділився Філіп Брукс (Philip 
C. Brooks), 7-й його президент (1949–1951), виступаючи з промовою 
«The First Decade of the Society of American Archivists»4 («Перше деся-
тиріччя Товариства американських архівістів») на черговій щорічній зу-
стрічі у 1946 р.: «Доктор Коннор5, перший архівіст, мобілізував кількох 
осіб у 1935 р., у тому числі доктора Бакка6, який приїхав у Вашингтон 
у вересні того ж року. Менш ніж через місяць доктор Бакк написав лис-
ти від імені доктора Коннора групі архівістів, яких він попросив взяти 
участь в обговоренні питання необхідності і можливості створення ар-
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хівної організації на щорічних зборах Американської історичної асоці-
ації в м. Чаттануга7. […] ті з нас, хто був присутній на зборах у м. Чат-
тануга, вислухали переконливу промову про проблеми американських 
архівістів, виголошену доктором Теодором С. Блегеном8, який незабаром 
став головою Історичного товариства штату Міннесота. Він окреслив дві 
основні групи проблем: перша – зовнішнє регулювання, а саме – законо-
давство, і друга – внутрішнє управління архівною галуззю. Він був пере-
конаний, що пропонована до створення організація могла б здійснити 
вагомий внесок в обох сферах. Результатом дискусії став план утворення 
організаційного комітету9, затверджений доктором Ньюсомом10, остан-
нім головою Комісії державних архівів. цей комітет складався з Солона 
Дж. Бакка (голови), Уолдо Г. ліланда11, Кертіса В. Гаріссона12, Теодора 
С. Блегена, Джеймса А. Робертсона13, Маргарет К. Нортон14, Р. Б. Ха-
сельдена15, Олександра С. Фліка16, Рут Блейр17 і А. Р. Ньюсома.

Доктор Бакк, доктор ліланд і доктор Гаріссон входили до організа-
ційного комітету, який фактично розробив наш основний закон. Не ду-
маю, що доктор Бакк буде заперечувати, якщо я скажу вам, що він вже 
розробляв конституції деяких інших організацій і став, по суті, ніби на-
півпрофесійним укладачем конституцій. Комітет швидко розпочав робо-
ту з метою представити проект організації Товариства на конференції, 
на якій планувалося офіційне відкриття будівлі Національного архіву у 
травні 1936 р.»18

Задоволення інтересів архівної спільноти передбачало формулюван-
ня та чітке дотримання Товариством цілей, визначених у Конституції. 
Перший президент Товариства (1936–1939) Альберт Р. Ньюсом (Аlbert 
R. Newsome) зазначав, що Конституція має «підтримувати основні 
принципи архівної економіки та спростити співпрацю між архівістами 
та архівними установами»19. З цією метою було створено комітети для 
вивчення архівних проблем та можливостей суспільства стосовно член-
ства, термінології, класифікації, каталогізації, обладнання та механізації, 
мап та схем, кінофільмів та звукозаписів, видання архівних матеріалів, 
здійснення публікацій, освіти архівістів, міжнародного та локального 
співробітництва. Крім того, було обрано редактора і визначено редак-
цію для видання щоквартального журналу з метою оприлюднення праць, 
присвячених архівній проблематиці.

Конституція Товариства, незважаючи на консервативність останньо-
го, під впливом суспільних перетворень все ж зазнавала незначних змін. 
На офіційному веб-сайті Товариства віднаходимо відомості, що поправ-
ки до неї були внесені у серпні 1997 р., серпні 2010 р. та серпні 2011 р.20 
цілком очевидно, що тут зазначені лише останні дати внесення попра-
вок. Поправки вносилися й раніше, свідченням чого є публікації, вміще-
ні на сторінках журналу «The American Archivist», в яких можна віднайти 
деяку важливу інформацію стосовно внесення поправок до Конституції 
за попередні роки.

На жаль, встановити, які саме поправки і коли вони були внесені, 
неможливо, не маючи безпосереднього доступу до документів засідань 
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Товариства. як змінилася Конституція, можна з’ясувати, лише порівняв-
ши два тексти: її текст 1936 р., опублікований у журналі «The American 
Archivist» у 1970 р.21 та текст чинної Конституції, розміщений на сайті 
Товариства нині22. Так, зокрема, помічені нами відмінності стосуються 
категорій членства. У Конституції 1936 р. передбачалися три категорії 
членства – індивідуальне, інституційне та почесне; у чинній – катего-
рія індивідуального членства розширена, сюди включено: індивідуаль-
не повне членство; індивідуальне асоційоване членство; індивідуальне 
студентське членство. Подавати повністю тексти цих пунктів вважаємо 
недоцільним, оскільки вони викладені у статті л. левченко «Товариство 
американських архівістів: установчі документи, організація управління, 
структура, основні напрями та пріоритети»23. 

Обставини, за яких до 1955 р. здійснювався вступ до Товариства, 
описує Мішель Пацифіко (Michele F. Pacifico), архівіст відділу програ-
ми політики та оцінки Національного архіву, у статті «Founding Mothers: 
Women in the Society of American Archivists, 1936 – 1972» («Матері-за-
сновниці: жінки в Товаристві американських архівістів, 1936 – 1972»): 
«До 1955 р. людина мала звернутись до Ради, щоб її обрали членом То-
вариства. Дехто у «Комітеті десятьох» (організаційний комітет – О. В.) 
1935 р. сподівався, що цих обмежень не будуть дотримуватись «дуже 
серйозно». З іншого боку, такі обмеження свідчать, що лідери Товари-
ства хотіли створити професійну організацію. Не існує відомостей про 
те, що чиюсь кандидатуру було відхилено. це говорить про те, що ці пев-
ні обмеження діяли, і люди непрофесійні не звертались. Багато архівістів 
були впевнені в тому, що потрібні запрошення або наявність спонсора, 
щоб стати членом Товариства, а також наявність певного престижу. В 
багатьох установах, а саме в державних та місцевих архівах керівництво 
укріплювало цю віру і не заохочувало простих співробітників приєдну-
ватись до Товариства. На жаль, цей імідж Товариства як «закритого кола» 
не змінювався, аж доки Товариство у 1955 р. не змінило Конституцію, в 
якій висвітлювались питання членства (підкреслено нами – О. В.). Багато 
хто продовжував вірити в те, що Товариство керується певною групою, 
у якій одні і ті ж самі особи працюють у комітетах, готують доповіді та 
пишуть статті. Жінок в це «закрите коло», або «клуб джентльменів» (як 
казали жінки), приймали менше, ніж чоловіків. Ображені цією елітарніс-
тю, деякі жінки відкладали вступ до Товариства, або потрапивши туди, 
не приймали активної участі»24.

Розглядаючи становище жінок-архівісток, Мішель Пацифіко зазна-
чила, що у 1951 р. Комітет з призначень Товариства, головним завдан-
ням якого було збалансувати адміністративні функції серед архівістів 
Національного архіву, державних архівів, архівів навчальних закладів 
та архівів установ, уперше розглянув питання членства жінок25. Голова 
Комітету ернст Познер (Ernst Posner)26 повідомив, що у 1951 р. Комітет 
з призначень відчував себе зобов’язаним приділити увагу географічному 
знаходженню членів, видам діяльності, які здійснює Товариство, а також 
зростаючій кількості жінок-членів. Тоді ж Комітет ввів до складу Ради 
Гелен л. Чатфілд (Helen L. Chatfield)27 та еліс е. Сміт (Alice E. Smith)28.
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26-й президент Товариства Філіп Мейсон (Philip P. Mason) у своєму 
зверненні «The Society of American Archivists at the Crossroads»29 («Това-
риство американських архівістів на перехресті») за 1972 р., констатуючи 
факт, що за останні десять років серед членів Товариства зросло невдово-
лення тим, що його діяльність не відповідає професійним потребам чле-
нів, що його програми більше спрямовані на архівні установи, а також те, 
що функції керівного органу стосовно нагород та заохочень контролю-
ються невеличкою групою членів, зазначив, що Комітет 1970-х30 отри-
мав низку конструктивних пропозицій, одна з них: внести поправки до 
Конституції з метою забезпечити баланс у Раді (члени якої обираються) 
щодо віку, географічної зони, статі та етнічного походження31.

Незважаючи на деякі зрушення, жіноцтву все ж не приділялась до-
статня увага, доки у 1970 р. Комітет з призначень не почав при виборі 
кандидатів зважати на кваліфікацію та такі фактори як вік, стать, гео-
графічне знаходження та національність. Мішель Пацифіко стверджує: 
«Звичайно, Конституцію Товариства було змінено, і нова Конституція 
почала діяти у 1973 р.»32 (підкреслено нами – О. В.). 

Ще один цікавий факт стосується положення щодо почесного член-
ства. У п. 7. Конституції 1936 р. зазначено, що «почесне членство є до-
ступним для будь-якої особи, яка отримала визнання або здійснила зна-
чний внесок у будь-якій сфері інтересів Товариства, обраної більшістю 
в дві третини голосів членів Ради». Тобто, почесне членство було пе-
редбачене з самого початку. Разом із тим, Філіп Брукс (Philip C. Brooks), 
перший секретар Товариства у доповіді «Перше десятиліття Товариства 
американських архівістів» говорить про те, що організаційний комітет 
відклав розгляд питання про почесне членство до того часу, доки не 
буде вагомих причин для вшанування. Почесне членство було засно-
ване в 1941 р., і першим почесним членом Товариства став 32-й пре-
зидент США (1933–1945) Франклін Делано Рузвельт (Franklin Delano 
Roosevelt), чим він надзвичайно пишався. Згодом почесними членами 
були обрані американський історик та архівіст Віктор Х’юго Палтсіц 
(Victor Hugo Paltsits), видатний британський вчений Гіларі Дженкінсон 
(Hilary Jenkinson), голова латиноамериканських архівістів Хоакін лаве-
ріас (Joaquin Laverias) (Куба) і керівник Державного управління архівами 
Італії Эміліо Ре (Emilio Re)33.

У липні 1970 р. Конституція та Статут Товариства американських 
архівістів 1936 р. були опубліковані на сторінках журналу «The American 
Archivist». З якою метою це було зроблено, встановити не вдалося. У ма-
теріалах 34-ої щорічної зустрічі членів Товариства (29 вересня – 2 жовтня 
1970 р., Shoreham Hotel, м. Вашингтон, округ Колумбія), опублікованих у 
числі 34 (№ 1) журналу «The American Archivist» за 1971 р., відомостей 
про те, що текст Конституції обговорювався з метою внесення до нього 
поправок не виявлено. Таким чином, детальніше встановити факти та 
дати внесення поправок до тексту Конституції можливо лише за умови 
доступу та вивчення документів засідань Товариства.
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КОНСТИТУцІя ТА СТАТУТ 
ТОВАРИСТВА АМеРИКАНСЬКИХ АРХІВІСТІВ

КОНСТИТУцІя

НАЗВА
1. Назва організації – Товариство американських архівістів. Товариство є 

об’єднаною неприбутковою організацією, що діє на підставі закону округу Ко-
лумбія1.

цІлІ
2. Товариство американських архівістів є професійною організацією, ство-

реною для забезпечення: ефективної співпраці між особами, пов’язаними з до-
кументами людської спадщини; стимулювання та оприлюднення результатів 
досліджень в архівній галузі; сприяння прийняттю раціональних положень 
і стандартів для всіх державних і приватних установ, які несуть відповідаль-
ність за збереження і управління документами; сприяння кращому розумінню 
громадськістю характеру і цінності архівних зібрань та колекцій; розроблення 
професійних стандартів, зокрема, у сфері підготовки архівістів, управлінців до-
кументами і зберігачів приватних документів та з метою поліпшення і розши-
рення можливостей для отримання такої освіти; підтримки і зміцнення відносин 
з істориками, бібліотекарями, викладачами, державними службовцями та пред-
ставниками інших суміжних професій; а також для співпраці з іншими профе-
сійними організаціями, культурними та освітніми установами і міжнародними 
організаціями, що мають спільні інтереси стосовно збереження та використання 
документальної спадщини.

ЧлеНСТВО
3. Індивідуальне членство є відкритим для осіб, залучених до збереження 

або контролювання документів, архівів, приватних колекцій або зацікавлених у 
підтримці цілей Товариства.

4. Інституційне членство є відкритим для організацій та установ, які по-
вністю чи частково зацікавлені у збереженні або управлінні документами, архі-
вами чи приватними колекціями. Інституційний член Товариства має бути пред-
ставлений одним делегатом на засіданнях Товариства. Він має право голосу, але 
якщо він також є індивідуальним членом, він не має права використовувати свій 
голос двічі. 

5. Член має сплатити перший членський внесок.
6. Перелік обов’язків членів визначається Радою та приймається голосуван-

ням членів Товариства на наступному щорічному засіданні.
7. Почесне членство є доступним для будь-якої особи, яка отримала ви-

знання або здійснила значний внесок у будь-якій сфері інтересів Товариства, 
обраної більшістю в дві третини голосів членів Ради. Почесні члени є такими 
довічно і не повинні сплачувати будь-які внески; вони отримують всі привілеї 
звичайних членів Товариства і мають отримувати всі публікації Товариства. 
Кількість почесних членів не має перевищувати десяти осіб.

8. Всі платежі мають здійснюватись заздалегідь. Члени, які не сплатили 
внески протягом чотирьох місяців після виникнення заборгованості, можуть 
бути виключеними з Товариства за умови письмового попередження щонаймен-
ше за тридцять днів до дати виключення.
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«ПРИХИлЬНИКИ»* ТОВАРИСТВА
9. Повинна бути спеціальна категорія членів Товариства, відомих як «При-

хильники» Товариства американських архівістів, до якої належать всі колишні 
президенти та інші члени, обрані до цієї категорії. Їх число повинно складати 
не більше п’ятнадцяти відсотків від кількості загального індивідуального член-
ства, оприлюдненого на останніх загальних зборах Товариства. Жоден із членів 
Товариства не може бути обраний «Прихильником», якщо він не є індивідуаль-
ним членом з доброю репутацію, принаймні останні п’ять років, що безпосеред-
ньо передували його обранню. 

10. «Прихильники» обираються більшістю голосів всіх колишніх президен-
тів Товариства і мають відповідати наступним критеріям:

а) мати відповідну освіту з відзнаками у сфері знань, визнаних необхідними 
для професії;

б) мати п’ятирічний професійний досвід у будь-якій сфері діяльності Това-
риства, зарекомендувавши себе ініціативним, відповідальним та високомораль-
ним працівником;

в) мати публікації найвищої якості та корисності.
11. Член Товариства, якого обрано «Прихильником», має з гідністю нести 

це звання, поки він є членом Товариства.
ОРГАНИ УПРАВлІННя
12. Товариством керують президент, віце-президент, секретар та скарбник. 

Всі керівні особи обираються на щорічній зустрічі терміном на один рік. Особа, 
обрана на посаду віце-президента, в наступному році має право обиратись на 
посаду президента.

13. Управління Товариством та його діяльністю, регулювання його справ 
та процедур, крім випадків, передбачених цією Конституцією, здійснюється Ра-
дою, що в свою чергу, складається з управлінців та восьми осіб, обраних То-
вариством, по два на кожному щорічному засіданні на чотирьохрічний термін. 
Вісім членів Ради можуть бути достроково переобрані. Також Товариство має 
редактора, який обирається Радою на трьохрічний термін. Редактор має бути 
колишнім офіційним членом Ради без права голосу.

14. якщо достроково звільняється посада в Раді або якась інша, крім по-
сади президентів, Рада може обрати нового представника строком до закінчення 
терміну особи, що звільнила посаду.

СТАТУТ
15. Рада є уповноваженою готувати, приймати або змінювати Статут, якщо 

це є необхідним для регулювання управлінської діяльності Товариства. Остання 
редакція чинного Статуту має бути доступною будь-якому члену Товариства че-
рез секретаря. Будь-яка частина Статуту може обговорюватись членами Товари-
ства на щорічній зустрічі Товариства і може бути змінена шляхом голосування.

ФІНАНСУВАННя
16. Рада розпоряджається активами Товариства та є відповідальною за ін-

вестування коштів. Для освітніх цілей Рада створює Благодійний фонд, кошти 
та прибутки якого не можуть бути витраченими, доки вони не складуть сімдесят 
п’ять тисяч доларів; тільки після цього прибутки можуть бути витраченими. Фі-
нансовий контроль витрат фонду може здійснюватись за допомогою документів 

* В оригіналі тексту Статуту – «Fellows»
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та засобів, що їх обрала Рада. Аудит витрат фонду здійснюється щороку і опри-
люднюється. 

ЗАСІДАННя
17. Товариство має проводити щорічні зустрічі у місці і у час, що визначені 

Радою; також Рада має право призначати позачергові спеціальні засідання. По-
відомлення про засідання має здійснюватись секретарем Ради не пізніше, ніж за 
тридцять днів до дати проведення. Двадцять п’ять членів Ради складають кво-
рум для прийняття рішень; при присутності менше ніж двадцяти п’яти членів 
Ради прийняття рішень переноситься на наступну дату.

18. Члени Ради також зустрічаються в рамках щорічної зустрічі Товариства, 
а також проводять інші зустрічі, дату і місце проведення яких вони самі визна-
чають. Позачергові зустрічі членів Ради скликаються секретарем на письмове 
прохання президента або трьох членів Ради. Сім членів Ради складають кворум 
для прийняття рішень, у разі їх відсутності прийняття рішень переноситься на 
іншу дату.

ПУБлІКАцІЇ
19. Коли фонди стануть доступними, Товариство має друкувати кварталь-

ний журнал або будь-яке інше видання за рішенням Ради. Кожен член товари-
ства, що не має заборгованості, має право отримувати свій примірник періодич-
ного видання. Кошти за передплату отримуються і ними розпоряджається Рада. 

ДОКУМеНТАцІя
20. Документи та кореспонденція Товариства та його комітетів мають збе-

рігатись посадовцями і головами комітетів та бути переданими секретарю, коли 
термін їх повноважень закінчиться. Документи, дія яких для Товариства скін-
чилась, можуть бути, за рішенням Ради, переданими до архівосховищ, обраних 
Радою, і мають бути доступними для працівників Товариства за вимогою.

ПРИПИНеННя ДІялЬНОСТІ
21. У разі припинення діяльності Товариства, його власність, фонди та інші 

активи переходять до організації або організацій, що визначається Радою в мо-
мент припинення діяльності.

ПОПРАВКИ
22. Поправки до Конституції можуть пропонуватись у письмовому вигляді 

від не менш як п’яти членів Товариства та бути підписані секретарем. Копії про-
понованих поправок повинні бути надіслані секретарем поштою всім членам, не 
менше ніж за тридцять днів до засідання, на якому їх планується розглянути. У 
разі схвалення Радою, поправки приймаються більшістю голосів членів на будь-
якому засіданні Товариства; якщо їх не схвалено, вони можуть бути прийняті в 
разі їх підтримки тридцяти двома голосами.

СТАТУТ

ОБОВ’яЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ
1. Президент має визначати і координувати діяльність Товариства. Він має 

головувати на всіх засіданнях Товариства і Ради та виконувати покладені на ньо-
го обов’язки.

2. Віце-президент має виконувати обов’язки президента в разі, якщо той 
відсутній, недієздатний, а також у випадку, коли посада президента є вакантною; 
він має керувати справами, доки не закінчиться термін обрання президента.

3. Секретар має вести всі документи Товариства та Ради, готувати та надси-
лати повідомлення, презентувати на щорічній зустрічі доповідь про діяльність 
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Товариства та виконувати інші обов’язки, покладені на нього Радою. У випадку 
відсутності президента та віце-президента, секретар має головувати. Секретар 
має зберігати печатку Товариства та використовувати її під керівництвом пре-
зидента та Ради.

4. Скарбник є відповідальним за всі кошти Товариства і здійснює будь-які 
платіжні операції тільки з дозволу Ради. Рада має право нагородити його акція-
ми за сумлінне виконання своїх обов’язків у розмірі, який визначить Рада. Він 
веде облік всіх надходжень і витрат та звітує перед Товариством на щорічній 
зустрічі Товариства або за вимогою Ради.

5. Президент, секретар та скарбник входять до фінансового комітету, який 
затверджує всі витрати і готує бюджет для розгляду Радою.

6. Редактор має видавати «The American Archivist», який є офіційним дру-
кованим органом Товариства, та має редагувати і контролювати всі публікації 
Товариства. Він має співпрацювати з редакційною колегією, яка складається з 
чотирьох членів, один з яких призначається щорічно Радою на чотирьохрічний 
термін. Редактор має бути колишнім членом редакційної колегії.

ВИБОРИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА РАДИ
7. Комітет з призначень має складатись із двох обраних членів Ради Товари-

ства, одного члена, призначеного президентом та призначеного члена на посаду 
голови. цей комітет має консультувати членів з приводу рішень, призначати по-
садовців та має оприлюднювати свій звіт до початку щорічної зустрічі, на якій 
вибори відбуваються. Інші номінації можуть вноситись членами Товариства. 
Більшість голосів членів та присутніх делегатів є необхідною для виборів. Тіль-
ки деякі члени мають право бути обраними як посадові особи або члени Ради. 
Новообрані посадовці мають почати виконувати свої обов’язки одразу після об-
рання.

КОМІТеТИ
8. Постійні комітети Товариства призначаються президентом строком на 

один рік, за винятком фінансового комітету, комітету з призначень, що склада-
ється з колишніх посадовців Ради, Товариства та комітету з професійних стан-
дартів. Комітет з професійних стандартів має складатись з колишніх президен-
тів Товариства, а останній колишній президент Товариства має головувати. По-
стійні комітети створюються та ліквідуються згідно з рішенням Президента з 
урахуванням рекомендацій та схвалення Радою.

СПецІАлЬНІ ФОНДИ
9. На додаток до основного операційного рахунку Товариства, Рада може 

створювати фонди спеціальних проектів, які слугуватимуть для подальшого 
розвитку професії. Такі фонди мають бути відокремлені від основного рахунку 
і мають використовуватись тільки в тих цілях, для яких їх було створено. Спе-
ціальні фонди мають включати в себе (але не обмежуватись) Фонд нагороди 
ім. Уолдо Гіффорда ліланда2, Фонд членів Товариства – надходження до яких 
підлягають виплатам, Фонд Азійської фундації3, Фонд публікацій та Фонд на-
рад, чиї надходження витрачаються тільки за згодою Ради.

ПАРлАМеНТСЬКА ПРОцеДУРА 
10. Всі справи Товариства регулюються Robert’s Rules of Order4 (Правилами 

розпорядку Роберта), за винятком тих, що регулюються Конституцією, законами 
та правилами Товариства.

(переклад з англ. мови – О. Волкотруб)
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1 Закон Округу Колумбія – чинне законодавство Округу Колумбія
2 Фонд нагороди ім. Уолдо Гіффорда ліланда заснований у 1959 р., наго-

роджуються видатні та корисні праці в галузі архівної історії, теорії та практики.
3 Азійська фундація – некомерційна міжнародна організація, що сприяє по-

кращенню життя через розвиток Азії. Існуючи протягом 60-ти років, фонд роз-
робляє та застосовує програми впливу на країни Азії в галузі законодавства, 
економічного впливу, розширення прав та свобод жінок, навколишнього середовища 
та міжнародного співробітництва.

4 Robert’s Rules of Order – книга, написана у 1876 р. Генрі Мартіном Робертом, 
стала першим збірником регламенту зібрань, призначеним для широкого загалу. В 
наш час книга випускається в її 11-й редакції під назвою «Robert’s Rules of Order Ne-
wly Revised» (Нова редакція правил розпорядку Роберта). Нині це найпопулярніший 
у США звід правил регламенту, що використовуються для проведення зібрань у 
тисячах громадських, релігійних та інших організаціях.

УДК 930.25(477)“1934”
Віктор Страшко

АРХІВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТАКОЖ РОЗСТРІЛЮВАЛИ

Публікується документ «Висновки про Всеукраїнський архів давніх актів у 
Києві», який є важливим джерелом для дослідження історії КцАДА 30-х років 
ХХ ст.

Ключові слова: В. В. Страшко, документ, «Висновки про Всеукраїнський 
архів давніх актів у Києві», Київський центральний архів давніх актів.

Публикуется документ «Выводы о Всеукраинском архиве древних актов 
в Киеве», который является важным источником для исследования истории 
КцАДА 30-х гг. ХХ ст.

Ключевые слова: В. В. Страшко, документ, «Выводы о Всеукраинском 
архиве древних актов в Киеве», Киевский центральный архив древних актов.

In the article are published the document «The Resolution on All-Ukrainian Ar-
chives for Ancient Statements in Kyiv» which serves as a valuable source to study 
the history of the Kyiv Central Archives for Ancient Statements in the 30-s of the XX 
century.

Key words: V.V. Strashko, a document, «The Resolution on All-Ukrainian 
Archives for Ancient Statements in Kyiv», the Kyiv Central Archives for Ancient 
Statements.

1934 рік став для української архівної системи і, чи не найбільше для 
Київського центрального архіву давніх актів (далі – КцАДА), трагічним 
і остаточно переломним. Політичні переслідування й арешти співробіт-
ників КцАДА стали постійним тривожним супроводом їх життя вже 
з кінця 1920-х рр. Остаточний розгром колективу архіву відбувся піс-
ля обстеження, яке провів Укрцентрархів упродовж 31 січня – 3 люто-
го 1934 р. Результати обстеження викладено у пропонованому до уваги 

© Віктор Страшко, 2013
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читачів документі, що носить назву «Висновки про Всеукраїнський ар-
хів давніх актів у Києві». У документі, що був розісланий усім архівним 
установам радянської України, архів названо «контрреволюційним ку-
блом, притулком для українських націоналістів, контрреволюціонерів». 
У «Висновках…» сформульовано перелік висунутих до колективу архіву 
обвинувачень, а самих співробітників названо «буржуазними націоналіс-
тами», «фашистами», «класово ворожими елементами» тощо. Відразу ж 
після перевірки було звільнено з роботи практично весь особовий склад 
КцАДА, а це були переважно високоосвічені працівники – архівісти та 
документознавці з великим досвідом роботи.

«Порядок» в архіві було наведено досить швидко. Уже у листопаді 
1935 р. КцАДА був єдиним архівом, який «внушал полное доверие». І не 
дивно – із 7 його працівників 6 були комсомольцями. як виявилося по-
тім, жоден з них не мав потрібної кваліфікації, не володів ні латиною, ні 
польською мовою, необхідними для опрацювання документів КцАДА1.

Документ, що публікується нижче, був відомим архівістам та до-
слідникам історії КцАДА та використовувався ними. Однак співробіт-
ник відділу давніх актів цДІАК України В. В. Страшко, досвідчений та 
ерудований працівник, який виявляв документи про архів 20–30-х рр. 
ХХ ст., вважав за необхідне надрукувати його повний текст, оскільки 
вважав його одним із основоположних джерел з історії КцАДА 30-х ро-
ків ХХ ст. На знак глибокої поваги до колеги, який 7 серпня 2013 р. так 
несподівано і передчасно пішов з життя, ми виконали його волю.

Текст документа публікуємо мовою оригіналу, без скорочень, зі збе-
реженням стилістичних та орфографічних особливостей мови автора. 
Археографічне опрацювання текстів документів проведено відповідно 
до загальноприйнятих правил. Публікація супроводжується коментаря-
ми, у яких подано пояснення термінів, історичних подій, а також здійсне-
но ідентифікацію персоналій, про які йдеться у листах (зокрема подано 
інформацію про подальшу долю співробітників КцАДА).

Вважаємо цю публікацію останньою прижиттєвою Віктора Васильо-
вича Страшка.

Колектив співробітників цДІАК України

1 Гісцова Л. З. Київський центральний архів давніх актів (1917–1941) // Архіви 
України. – 2002. – № 4/6. – С. 11; Кеннеді Грімстед Патриція. Доля Київського 
центрального архіву давніх актів у другій світовій війні: потрійна трагедія – 
нищення, пограбування, пропаганда // Там само. – С. 48.

ВИСНОВКИ ПРО ВСеУКРАЇНСЬКИй цеНТРАлЬНИй АРХІВ 
ДАВНІХ АКТІВ У КИЇВІ (ЗА МАТеРІАлАМИ ОБСТеЖеННя

31 СІЧНя – 3 лЮТОГО 1934 р.)
Архів Давніх Актів у м. Київі за своєю історично-документальною ба-

зою (для вивчення історії класової боротьби на Україні за доби феодалізму) 
з’являється одною з найбагатших науково-дослідчих установ.
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Мільйони документів «актових книг», численні архівні матеріали інших не 
«актових» серій (архіви февдальних маєтків, різних установ тощо) є багатим 
джерелом до вивчення селянської революційної боротьби на Україні протягом 
XVII, XVIII і початку ХІХ ст.

Разом з цим, документальна база архіву з’являється значною зброєю у ви-
криванні наклепницьких буржуазно-націоналістичних фальшувань різномаст-
них «істориків» – українських націоналістів.

цим пояснюється особлива «увага» українського буржуазно-націоналіс-
тичного контрреволюційного історичного табору до цього архіву. Свого часу 
з ним найтісніше були пов’язані і «керували» ним: Грушевський М. С., члени 
СВУ1 О. Гермайзе2, [В.] Міяковський3, його «соратник» націоналіст [В.] Рома-
новський4, фашист [В.] Дубровський5 та інші. Так само у спільці з ним було 
т[оварист]во «Нестора літописця»6, яке по суті з’являлося блоком націоналіс-
тично-контрреволюційного табору «істориків» всіх мастей. це т[оварист]во ви-
користовувало Архів Давніх Актів як притулок для своєї «роботи» аж до 1926 р., 
коли його ліквідували.

Архів широко використовувався різною буржуазно-націоналістичною на-
волоччю для своїх «історичних студій». Отже, Архів Давніх Актів у Києві був 
контрреволюційним кублом, притулком для роботи українських націоналістів, 
контрреволюціонерів. Буржуазно-націоналістичним кублом він залишився аж 
до сьогодні, ведучи більш замасковано буржуазно-націоналістичну шкідницьку 
роботу аж до останнього часу.

ця «робота» організувалася такими лініями:
1. Консервація матеріалів в спосіб заховання їх перед Марксо-ленінською 

історичною наукою.
2. Саботаж в роботі, коли справа ставилася про підготовку матеріалів до 

актуальної тематики.
3. Протаскування буржуазно-націоналістичної контрабанди у виставках, 

проспектах збірок, в підборі документів, взагалі націоналістичне спрямування 
роботи.

4. Змикання з раніше вигнаними з архіву класово-ворожими елементами та 
«прикормлювання» їх в архіві і широкий допуск до матеріалів «дослідників» з 
буржуазно-націоналістичного табору.

5. Нелегальне переховування в архіві незаінвентаризованого документаль-
ного матеріалу різних чорносотенних націоналістичних контрреволюційних 
«діячів» та організацій.

6. Розтягання архівного матеріалу по «рукам» та масове копіювання матері-
алу з передачею його на сторону.

За встановленою «практикою» матеріали архіву так описувалися, аби мож-
на було приховати їх зміст від пролетарського-громадського ока на цілі десятки, 
а то й сотні років.

Разом з цим, певне коло «дослідників», знаючи зміст архіву, вільно корис-
талося з любого матеріалу для тих чи інших наклепів, фальшувань націоналіс-
тичного ґатунку. Так, наприклад, протягом 1933 року описали чотири актових 
книги, документ за документом, і звітували, що це було описання «актуального 
матеріалу за актуальною темою»7.

Перевірка показала, що в основі цього описання ніякої актуальної теми не 
було. Списували підряд все. Створювали видимість тематичного описання, при-
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криваючи цим свою шкідницьку роботу. Описували так матеріал, аби дослідник 
не міг його використати.

Тим часом в архіві широко користалися різні «дослідники» з матеріалів, 
які навіть не заінвентаризовані (див. книги видачі матеріалів за 1931, 1932, 
1933 рр.).

Співробітники архіву для звіту проводили «тематичне описання». Перевір-
ка виявила, що так звані «тем[атичні] картки» є свідомий саботаж і дискреди-
тація тематичного описання. На картки не вибирався актуальний матеріал до 
даної теми, а просто описувався документ за документом. На картку не фіксу-
вали змісту документу, як цього вимагає тем[атична] картка, а записували різну 
нісенітницю, з якої дослідник нічого не зміг би розібрати. Картка не шифрована, 
не датована, не поставлено прізвища, хто її заповняв. Самий текст картки, крім 
всього іншого, обурливо неохайний. В цілому картки є шкідницьким браком.

Архів виготував виставку на тему: «Селянська революційна боротьба в 
XVII ст.». Виставку готував старший асистент [В.] Гришко8 за керівництвом ке-
рівника агітаційного сектору [О.] Барановича9. Маючи в собі досить яскравий 
матеріал про селянську революційну боротьбу, виставка подана в такому оформ-
ленні, що це були просто «грабунки», «підпали», «свавілля» з боку закріпачено-
го селянства. У виставці подано «боротьбу» православних панів з католицькими 
панами. лихварями виставка подає просто собі «євреїв», без всякої класової ди-
ференціації. Проспект виставки затверджувався цілою Архівною Радою. Дирек-
тор «не поцікавився», коли виставку відкривали. Громадський огляд виставки 
перед її відкриттям було зірвано, бо [ніхто] з архівних робітників на огляд не 
з’явилися, як не з’явився і сам директор [О.] Оглоблін10.

Архів запланував видати документальну брошуру на тему «Селянська ре-
волюційна війна в пол. XVII стол. на Україні». Виготовлений проспект брошури 
асистентом [В.] Гришком був санкціонований керівником сектора [О.] Барано-
вичем. Так само переглядався директором [О.] Оглобліним, подає так револю-
ційну селянську боротьбу: «Спустошення та пограбування монастирів та їх 
маєтків», «спалення церков», «нищення міських крамниць та склепів». Отже, 
змальовують революційну боротьбу селянства проти февдально-колоніального 
гніту як уголовне розбішацтво. Разом з тим в проспекті подано «старшинсько-
шляхетський провід повстанням».

На 1933 рік архів запланував видати збірку «Селянська революція 
1648 року». Проспект був виготовлений націоналістом [л.] Окиншевичем11, 
притягнутим до архіву, хоч він і не був штатним співробітником. Проект затвер-
див директор [О.] Оглоблін. В проспекті читаємо: «Селянська війна 1648 року» 
(в заголовку буде «селянська революція»), класова диференціація і класовий 
антагонізм в рядах февдально-поміщицького стану». Тобто за проспектом ви-
ходить, що феодали це «стан», в рядах якого йшла «класова боротьба». Тобто, не 
клас закріпаченого селянства боровся проти класу февдалів-кріпосників, а йшла 
«класова боротьба» внутри «февдально-поміщицького стану».

Далі проспект протаскує всім відому контрабанду революційности козаць-
кої старшини, стверджуючи «політику старшинсько-шляхетського керівництва 
повсталими масами». Дальше в проспекті нахабно заявляють, що «Марксо-ле-
нінська історіографія апріорно стверджує» про участь плебейства міста в селян-
ській революції.

Інша збірка запланована на 1933 рік на тему «Колоніальна залежність 
України від Польщі за доби февдалізму». До теми підбирався такий матеріал: 



З історії  архівної  справи

71

«Надання Жигмонтом І привілеїв Кременцеві», «Королівські привілеї від 15/Х – 
1592 року корсунським міщанам». Виходить не колоніальний визиск і гніт, а 
світле сонце милостей польського февдала-короля. це є не що інше, як контр-
абандне «обґрунтування» польсько-фашистської історіографії.

Поряд цього до збірки вибиралися і такі «документи»: «Протестація євреїв 
володимирських», «Євреї луцькі зрікаються брати участь в збудуванні вкупі з 
луцьким міщанством м[о]ст[а] у м. луцьку». Отже, перед нами протаскування 
антисемітізму під виглядом подавання євреїв без класової диференціації.

Для підготовки цієї збірки директором архіву були притягнуті до роботи 
буржуазні націоналісти, раніш вигнані з архіву ([В.] Новицький12 та [В.] Рома-
новський).

В архіві переховувалися ніде не заінвентаризовані матеріали чорносотенця 
Стороженка, графа Бобринського, галицького москвофіла Ю. яворського, при-
ватне листування бувш[ого] директора архіву [В.] Романовського, матеріал ка-
тедри [М.] Грушевського та його автентичні нотатки, бібліотека білоемігранта 
Бубнова та інші аналогічні матеріали. це стверджує, що архів, крім всякої іншої 
«роботи», був нелегальним сховищем паперів різних чорносотенців, націоналіс-
тів-контрреволюціонерів.

Користання матеріалами архіву йшло поза всякими встановленими пра-
вилами. Деякі архівні матеріали, видавані на руки протягом 1930, [19]31, 
[19]32 рр., досі не повернуті. Матеріали з архіву бралися і поверталися без ві-
дому зав[ідувача] чит[альною] залею. Допускалося в архіві масове копіюван-
ня матеріалів на винос, без будь-якого контролю з боку дирекції. Зав[ідувач] 
чит[альною] залею Подоляк Г. Т.13 заявила, що «матеріал могли з архіву вино-
сити і без її відому, бо такий був порядок». це уможливлювало розтаскування 
важливих документів, які ніде не заінвентаризовані.

Взагалі в архіві було цілковите безладдя, відсутність будь-якої трудової 
дисципліни. На роботу з’являлися коли хто хотів. Іноді просто не з’являлися. 
Ніякого контролю з боку дирекції за цим не було. Отже, в архіві або ж нічого не 
робили, або ж займалися саботажем і провадили шкідницьку роботу.

Переходячи до характеристики окремих робітників, констатую:
1. Науковий співробітник [М.] Тищенко14 – керував підготовкою матеріалів 

до використання. Всю цю роботу спрямовував лінією буржуазно-націоналістич-
ного шкідництва. Організував зрив і саботаж тематичної підготовки матеріалів. 
Працюючи 10 років в архіві, знав про нелегальне переховування матеріалів і 
замовчував це. Приймав участь в притяганні до архіву для «прикормлювання» 
класово-ворожих елементів. Допускався ворожих вихваток проти політики пар-
тії в сільському господарстві, проти колективізації. Потрібно: з роботи в архіві 
зняти як класово-ворожий елемент, що провадив буржуазно-націоналістичне 
шкідництво в архіві.

2. [Н.] Кокульська15 – працює на посаді старшого асистента по підготовці 
матеріалів до використання. Займалася контрабандною підборкою «докумен-
тів» під видом тематичного описання. Приймала участь в саботажі тематичної 
підготовки матеріалів, прикриваючись придуркуватістю, мовляв «ми нічого не 
знаємо і не понімаємо», що дадуть, то і робимо. Копіювала матеріал, передаю-
чи його безконтрольно на сторону, в руки класово-ворожим націоналістичним 
елементам ([М.] Ткаченкові16). Потрібно з роботи в архіві звільнити, як класо-
во-ворожий елемент, що маскуючись «простуватістю», займався шкідницькою 
роботою.
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3. [О.] Баранович – науковий робітник архіву. Керівник агіт[аційно]-
пропаганд[истського] сектору. Протаскував буржуазно-націоналістичну контра-
банду, використовуючи матеріал архіву (виставка, підбор матеріалів до збірок). 
В своїх раніше друкованих працях пропагандував націоналістичні настанови 
[М.] Грушевського. 1918 року за часів гетьмана [П.] Скоропадського, працюючи 
в архівній системі, займався збиранням «матеріалів» за завданням чорносотенця 
Модзалевського В. л. Соцпоходження[:] з вищого духовного стану. Потрібно: 
звільнити зі складу наукових робітників архіву як класово ворожий націоналіс-
тичний елемент.

4. [В.] Гришко – старший асистент архіву. Працював в агіт[аційно]-
пропаганд[истському] секторі. В своїй роботі цілком йшов за [М.] Тищенком і 
підтримував його. У виставці, проспекті готованої брошури протаскав буржу-
азно-націоналістичну контрабанду. За змикання з класовим ворогом і за про-
таскування буржуазно-націоналістичної контрабанди потрібно з роботи в архіві 
звільнити.

5. Подоляк Г. Т. – зав[ідуюча] чит[альною] залею в архіві, допустилася на-
йгрубіших порушень правил видачі матеріалів для користання, тим самим по 
суті допомогала класовому ворогові розтаскувати архів. З роботи зав[ідуючої] 
чит[альною] залею зняти і перевести на роботу асистента, лінією орг[анізаційно]-
тех[нічного] сектору.

6. Оглоблін О. П. – директор архіву. Роботу архіву спрямував на обслуго-
вування документальною базою архіву класово ворожих буржуазно-націоналіс-
тичних елементів, здекларувавши в свій час потребу перебудувати архів на нові 
рейки, вів його далі старою буржуазно-націоналістичною стежкою. В суть робо-
ти архіву не входив, «керував» взагалі. Штампував шкідницькі настанови, що їх 
протягували робітники архіву [М.] Тищенко та інші (під видом так званого тема-
тичного описання). Затверджував контрабандиські буржуазно-націоналістичні 
проспекти збірок (проспект [л.] Окиншевича). Не викривав, а «поправляв» бур-
жуазно-націоналістичну контрабанду у виставці, в проспекті брошури, виготов-
лені [В.] Гришком під керівництвом [О.] Барановича. Допустив розтаскування 
матеріалів з архіву, вибираючи й для себе неописані матеріали і не повертаючи 
їх протягом років до архіву.

Роботи окремих робітників архіву не контролював, по суті прикриваючи 
тим націоналістичне шкідництво. Внаслідок цього навіть виконана робота ви-
явилась шкідницьким браком. Допускав до роботи в архів класово-ворожий еле-
мент ([В.] Романовський працював в чит[альному] залі архіву ще 15/І-[19]34 р.).

Займав позицію дворушництва до виявлених класово-ворожих елементів. З 
одного боку «викривав» націоналістів [В.] Новицького і [В.] Романовського, а з 
другого боку запросив їх на роботу для окремих завдань до архіву. «Викривав» 
[М.] Тищенка, рекомендував його як ударника для преміювання. Все це пока-
зує, що Оглоблін О. П., перебуваючи директором архіву, проводив на практиці 
буржуазно-націоналістичну класово-ворожу лінію, маскуючись деклараціями й 
своєрідною «безпечністю» до справ архіву. Потрібно: за переведення буржуаз-
но-націоналістичної лінії Оглобліна О. П. – з посади директора зняти і з роботи 
в архіві звільнити.

Наказ директора Архіву Давніх Актів від 13/І-[19]34 р. відмінити як такий, 
що затушковує класово-вороже обличчя окремих робітників Архіву ([М.] Ти-
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щенко, [Н.] Кокульська, [О.] Баранович), а так само і затушковує дійсний стан 
Архіву.

Заст[упник] керівничого
центральної архівної управи УСРР  Сенченко

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 14, 
оп. 1, спр. 1729, арк. 76–83. Оригінал. 

1 Спілка визволення України (СВУ) – контрреволюційна організація, яка нібито 
існувала в УСРР з 1926 р. й об’єднувала навколо себе антирадянську інтелігенцію, 
церковних діячів, куркулів.

2 Гермайзе Осип Юрійович (1892–1958) – український історик, археограф, 
педагог, громадський діяч. У 1920–1929 рр. викладач, професор київських ВНЗ. 
Організатор і керівник історико-архівного семінару при Київському центральному 
історичному архіві ім. В. Б. Антоновича (1923–1925 рр.), керівник Археографічної 
комісії ВУАН (1924–1929 рр.). За сфабрикованою справою СВУ відбував покарання 
у Соловецьких таборах (1929–1934 рр.). Засуджувався ще двічі – у 1937 і 1944 рр. 
Реабілітований посмертно.

3 Міяковський Володимир Варлаамович (1888–1972) – український історик-
архівіст. У 1920 р. очолив Архівне управління і Київський центральний історичний 
архів ім. В. Б. Антоновича. За сфабрикованою справою СВУ відбув покарання у 
Карелії (1929–1933 рр.).

4 Романовський Віктор Олександрович (1890–1971) – український історик, 
архівіст, археограф. З 1914 р. працював у КцАДА, у 1921–1931 рр. – його завідувач. 
Водночас, з 1929 р. – секретар, з 1930 р. – голова Археографічної комісії ВУАН. 
Звільнений з роботи в обох установах у 1931 р. за обвинуваченням у «вузькому 
техніцизмі». Заарештований 1934 р., був на засланні. З 1940 р. – на викладацькій 
роботі.

5 Дубровський Василь Васильович (1897–1966) – український історик, архівіст, 
джерелознавець. У січні 1923 р. – завідувач Чернігівського губернського історичного 
архіву, з серпня – завідувач губернським архівним управлінням, з 1925 р. – у Харкові, 
завідувач музейно-бібліотечної секції. Заарештовано у 1933 р. Під тиском зізнався у 
приналежності до контрреволюційного блоку наукових і музейних працівників. На 
засланні упродовж червня 1934 – лютого 1936 рр., після чого – обмеження в правах 
«мінус 42”» (заборона проживати в 42 найбільших містах СРСР).

6 Історичне товариство Нестора-літописця – наукове товариство, засноване 
1872 р. в Києві. Видавало «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца» 
(24 книги, 1879–1914 рр.). Упродовж 1917 – поч. 1921 р. фактично не діяло. Поновило 
роботу в травні 1921 р. при ВУАН. Остаточно ліквідоване у 1931 р.

7 Подокументне описання актових книг і публікація внутрішніх (подокумент-
них) описів було основним завданням архівістів з часу створення КцАДА (1852 р.). 
цю роботу в архіві продовжено, починаючи з 1920-х рр. Тематичне описування 
документів, запроваджене в усіх українських архівах, у той час поширилося й на 
КцАДА. Судячи з «Висновків…», архівісти намагалися повноцінно розкрити зміст 
якщо не всіх, то хоча б частини документів (у такий спосіб продовжуючи традицію 
складання внутрішніх описів), а не тільки «класово важливих». Відомо, що у 
1933 р. архівісти описували актові книги 1646–1657 рр., тобто періоду Національно-
визвольної війни серед. XVII ст. (див. цДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 1729, 
арк. 91).

8 Гришко Василь Тодосович (1897–?) – український правознавець. З 1928 р. – 
член Комісії історії західноруського та українського права ВУАН, з грудня 1930 р. – її 
секретар. Водночас упродовж 1931–1933 рр. працював у КцАДА.
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9 Баранович Олексій Іванович (1892–1961) – український історик, архівіст, 
архівознавець. З жовтня 1924 р. по жовтень 1926 р. – аспірант першого аспі-
рантського набору науково-дослідної кафедри історії України ВУАН, створеної 
М. С. Грушевським, у 1926–1934 рр. – її науковий співробітник. Водночас працював 
у КцАДА.

10 Оглоблін Олександр Петрович (1899–1992) – український історик, архівіст, 
археограф. З 1921 р. – викладач Київського ІНО (колишній Університет св. Воло-
димира). З березня 1932 р. по 3 лютого 1934 р. – директор КцАДА. Саме під його 
безпосереднім керівництвом виконувалися роботи з едиційної археографії, зокре-
ма, описано згадувані 4 актові книги бригадою архівістів (у складі М. Тищенка, 
В. Гришка, Г. Подоляки та Н. Кокульської).

11 Окиншевич (Окіншевич) Лев Олександрович (1898–1980) – історик україн-
ського державного права. З 1921 р. працював у правничих комісіях ВУАН, у 1929–
1931 рр. – завідувач видавництва ВУАН. У 1931–1941 рр. – юрисконсульт у Казах-
стані, Вязьмі й Смоленську.

12 Новицький Віктор Ізмайлович (1884–1938) – український історик-правник, 
архівіст. У 1920–1932 рр. – вчений архівіст, згодом завідувач 2-го відділу КцАДА, в 
якому зберігалися документи, сформовані в фасцикули. Після недовгого ув’язнення 
у 1932–1933 рр. працював на випадкових роботах. Вдруге заарештовано 9 червня 
1938 р.; розстріляний; реабілітований посмертно.

13 Подоляк (Подоляка; Власенко) Ганна Тарасівна (1900–?) – український архі-
віст, археограф. На роботі в КцАДА з червня 1922 р. В грудні 1934 р. звільнилася 
з роботи у зв’язку з народженням сина. У грудні 1941 р. за рекомендацією Н. По-
лонської-Василенко отримала посаду лаборанта в Головному історичному архіві 
ім. В. Антоновича. У березні 1948 р. проходила свідком у справі М. Тищенка, дала 
йому позитивну характеристику. Подальша доля невідома.

14 Тищенко Микола Федорович (1893–1969?) – історик, архівіст. На посаді вче-
ного архівіста КцАДА з 1 жовтня 1924 р., згодом завідувач 3-го відділу архіву. Дій-
сний член і член президії Історичного товариства Нестора-літописця (з 1925 р.), по-
стійний співробітник журналу «Архівна справа» (1926 р.). Влітку 1930 р. пройшов 
«чистку» в апараті ВУАН (працював в її комісіях). Упродовж січня 1931 р. – березня 
1932 р. виконував обов’язки завідувача КцАДА у зв’язку зі звільненням В. Романов-
ського. У кінці 1932 р. звільнений з роботи в архіві. У 1933 р. його як українського 
націоналіста було ненадовго ув’язнено.

15 Кокульська Наталя Костянтинівна – співробітниця КцАДА у 1927–1934 рр.
16 Ткаченко Микола Михайлович (1893–1965) – належав до Київської історичної 

школи М. Грушевського. Працював в Історико-географічній секції ВУАН (до травня 
1931 р.), потім – керівником Археографічної комісії ВУАН (після арешту попере-
днього керівника В. Романовського). У серпні 1933 р. звільнено з ВУАН як «класо-
вого ворога».
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

УДК 94(477+292.464)“1919”
Валерій Власенко

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ 
ЄВРОПІ (УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ НА БАЛКАНАХ)

У публікації подано текст звіту про діяльність Місії Українського 
Червоного Хреста на Балканах восени 1919 р. Документ містить інформацію про 
взаємовідносини керівництва Місії УЧХ з югославською владою та російськими 
дипломатичними і військовими представниками в Югославії, діяльність місії з 
репатріації українців на Батьківщину.

Ключові слова: військовополонені, Д. Дорошенко, еміграція, Український 
Червоний Хрест, репатріація.

В публикации представлен текст отчета Миссии Украинского Красного 
Креста на Балканах осенью 1919 г. Документ содержит информацию о 
взаимоотношениях руководства Миссии УКК с югославской властью и 
российскими дипломатическими и военными представителями в Югославии, 
деятельности миссии по репатриации украинцев на Родину.

Ключевые слова: военнопленные, Д. Дорошенко, репатриация, Украинский 
Красный Крест, эмиграция.

The article provides the text of the Report of the Ukrainian Red Cross Mission 
in the Balkans, in autumn, 1919. The Document includes the information regarding 
the relationships of the Ukrainian Red Cross Mission with the state authorities of 
Yugoslavia, as well as Russian diplomatic and military representatives operating in 
Yugoslavia; the overview of the Mission activities in relation to repatriation of the 
Ukrainians.

Key words: prisoners of war, D. Doroshenko, emigration, the Ukrainian Red 
Cross, repatriation.

Перша світова війна, що була спричинена загостренням суперечнос-
тей між державами Європи, проявом міжнаціональних і соціальних про-
блем, привела до важливих змін у політичному, соціально-економічному 
та культурному житті континенту. Після її завершення змінився терито-
ріальний устрій Європи. З її політичної карти зникли Австро-Угорська, 
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Німецька (другий рейх), Османська та Російська імперії. На їх уламках 
утворилися нові держави – Австрія, естонія, Королівство сербів, хорва-
тів і словенців (КСХС, з 1929 р. – Югославія), латвія, литва, Польща, 
Угорщина, Фінляндія, Чехословаччина, змінилися кордони Болгарії та 
Румунії, про свою незалежність проголосили Українська Народна Респу-
бліка та Західноукраїнська Народна Республіка.

Перша світова війна та революційні події 1917–1920 рр. у Росії й 
Україні змусили сотні тисяч українців, які не погоджувалися з новими 
суспільно-політичними умовами та більшовицьким режимом, залиши-
ти Батьківщину. емігрантські хвилі, в яких тією чи іншою мірою брали 
участь українці, розходилися в різні напрями. В російській і зарубіжній 
історіографії виділяють три основні напрями: північно-західний, півден-
ний та далекосхідний1. В межах першого напряму емігранти прямували 
до скандинавських і прибалтійських країн, Англії, Польщі, Чехословач-
чини, Німеччини та Франції, другого – з України або через неї до Туреч-
чини, балканських і північно-африканських країн та середземноморських 
островів, третього – через Сибір і Далекий Схід до північно-східного 
Китаю, Кореї та японії. Далі міграції відбувалися вже поза межами Бать-
ківщини. Найбільшу кількість українських емігрантів дали евакуації та 
перехід через кордон, що були пов’язані з поразками Армії УНР та білих 
армій на території України. Тому джерелами формування української по-
літичної еміграції в Південно-Східній Європі були, з одного боку, особи, 
які опинилися в цьому регіоні внаслідок кількох евакуацій російських 
протибільшовицьких військових формувань, з другого боку – у складі 
військових частин Армії УНР, що перетнули румунський кордон. Разом 
із військовими частинами Україну залишили і цивільні особи.

У межах міжвоєнної хвилі української еміграції до Південно-Схід-
ної Європи можна виділити декілька менших хвиль або етапів2. Перша 
хвиля охоплює період з другої половини 1918 р. і до кінця 1919 р., коли 
до балканських країн прибули окремі представники заможних верств 
суспільства, військові та цивільні особи після поразки військ Антанти 
у квітні 1919 р. (так звана «французька» евакуація Одеси). Друга хвиля 
припала на зиму-весну 1920 р., коли внаслідок низки поразок армії Де-
нікіна з Одеси та Новоросійська були евакуйовані військові та цивільні 
особи. Третя і наймасовіша хвиля – осінь-зима 1920 р., після розгрому 
армій УНР та генерала Врангеля. як і у попередньому випадку емігрува-
ли як військові так і цивільні особи.

Проте до початку масового організованого виходу з України на Бал-
канах вже перебували піддані колишніх Австро-Угорської та Російської 
імперій, уродженці або жителі України3.

1. Русинсько-українська4 меншина у КСХС, яка тією чи іншою мі-
рою взаємодіяла з міжвоєнною українською політичною еміграцією. За 
даними перепису 1921 р. ця меншина (за рідною мовою) у КСХС склада-
ла 25615 осіб5. На думку ж самих вихідців із Західної України, русинів-
українців у КСХС проживало від 30 тис.6 до 40 тис. осіб7. У роки Першої 
світової війни до цієї групи приєдналися українці зі Східної Галичини 
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та Північної Буковини, які внаслідок захоплення цих західноукраїнських 
земель російськими військами у 1914 р. змушені були мігрувати до захід-
них і південних частин Австро-Угорщини. Окремі колонії українських 
мігрантів з’явилися у любляні, Загребі та Сараєво. У 1914 р. у замку 
(перетворений на санаторій – В. В.) Вурберг розмістили 250 українців 
зі Східної Галичини8. Деякі західноукраїнські громадські діячі співпра-
цювали із Союзом визволення України та були його уповноваженими в 
окремих країнах, зокрема, лев Ганкевич – у Болгарії та Румунії9, Василь 
Хома-Довський – у Хорватії, де 1916 р. у Загребі на кошти СВУ хорват-
ською мовою була видана його книга «Ukrajina i Ukrajinci»10.

2. Вояки російської армії, які потрапили у полон і перебували на те-
риторії Австро-Угорщини, Болгарії, Німеччини та Туреччини. На кінець 
1917 р. військовополоненими Росія втратила 3409 тис. осіб11. Відчут-
ною серед них була частка українців. На початку 1919 р. в європейських 
країнах перебувало більше 500 тис. полонених українців12. За різними 
даними, навесні 1919 р. лише в Італії їх було 100-130 тис. осіб13. Крім 
того, в Австрії перебувало більше 53 тис. військовополонених українців, 
у Німеччині – понад 40 тис., Угорщині – 11 тис. осіб14. Основними шля-
хами повернення військовополонених з Німеччини були: з Гамбурга до 
Дунаю і водним шляхом через балканські країни до Одеси та Миколаєва; 
з Регензбурга через Брeїлу (Румунія) в Україну; залізницею через Чехос-
ловаччину або Румунію в Україну. Великим транзитним пунктом була 
українська станиця у Відні. Частина військовополонених колишньої ро-
сійської армії розміщувалася в таборах на території балканських країн15. 
У 1918–1919 рр. у Королівстві сербів, хорватів і словенців їх налічува-
лося 4-5 тис. осіб16, Болгарії – 5 тис.17, Румунії – кілька сотень або тисяч 
осіб18. Головними шляхами повернення військовополонених українців 
були: з КСХС через Відень і Прагу в Україну; з КСХС через Тімішоа-
ру до Чернівців і Хотина або через Бессарабію в Україну; з Туреччини 
до Одеси безпосередньо або через транзитний табір у Варні (Болгарія). 
Внаслідок ускладнення військово-політичної ситуації в Україні напри-
кінці 1918–1919 рр. військовополонені затримувалися місцевою владою 
у Болгарії та Румунії. Іноді термін  перебування у транзитних таборах ся-
гав 6 місяців19. До кінця революційних подій 1917–1920 рр. основна маса 
військовополонених повернулася на Батьківщину, в регіоні залишилося 
лише декілька десятків осіб.

3. Вояки австро-угорської армії, які потрапили у полон на Салоніць-
кому та Західному фронтах і згодом опинилися у балканських країнах. У 
липні 1919 р. у таборах у Константинополі та його околицях перебува-
ло близько 300 українських вояків австро-угорської армії, які опинили-
ся в полоні у Македонії. Декілька сотень військовополонених українців 
були вивезені із Західного фронту (з Німеччини) до Константинополя20. 
Згодом майже усі вони повернулися додому через Болгарію та Румунію. 
Близько 30 українських вояків австро-угорської армії, які з 1918 р. близь-
ко року перебували в англійському полоні, шість місяців – у французько-
му, а потім прямували додому через Бельгію, Німеччину, Австрію, Угор-
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щину, змушені були змінити маршрут, опинившись врешті-решт у Варні. 
У червні 1921 р. вони ще перебували на території Болгарії21.

4. Вояки російської армії, які під час Першої світової війни воювали 
на Румунському та Салоніцькому фронтах і з різних причин не всти-
гли після її завершення повернутися на Батьківщину. Румунський фронт 
був створений у грудні 1916 р. у зв’язку з поразкою румунської армії від 
військ Четверного союзу у листопаді того ж року. його частини дисло-
кувалися і в Україні. У 1917 р. разом із тиловими частинами фронт на-
лічував 1,5 млн. осіб, з яких 30 % складали українці22. У середині грудня 
1917 р. фронт фактично припинив своє існування. Невдовзі румунські 
війська, за згодою тогочасного командувача фронту генерала Д. Щерба-
чова, вступили до Бессарабії. Абсолютна більшість вояків фронту повер-
нулася додому, а частина залишилася в окупованій Бессарабії та старій 
Румунії. Серед них, а також скопців і старовірів, які жили в Румунії ще 
до революційних подій 1917 р., були ті, хто замінив колишні (царські) 
паспорти на українські, видані консулом УНР К. Чеботаренком та Над-
звичайною дипломатичною місією (НДМ) УНР в Румунії23.

Салоніцький фронт був створений країнами Антанти для надання 
допомоги сербській армії в її боротьбі з арміями Австро-Угорщини та 
Болгарії. У складі військ Антанти перебували дві російські бригади за-
гальною чисельністю близько 17 тис. вояків24. Після проголошення ра-
дянським урядом Декрету про мир вояки російських частин Салоніць-
кого фронту вимагали повернення додому. Для вирішення цієї справи 
уродженці України неодноразово зверталися до НДМ УНР у Греції25.

5. Окремі особи, які залишили Батьківщину після жовтневого пере-
вороту 1917 р. у Петрограді. Вони прямували за кордон індивідуально 
й окремими групами. Так, після захоплення більшовиками Києва у січні 
1918 р. до Туреччини почали прибувати біженці з Криму. З відновлен-
ням влади Української центральної Ради частина біженців повернулася 
на Батьківщину. Друге захоплення Києва більшовиками у січні 1919 р. 
змусило також частину прихильників Директорії УНР виїхати за кордон. 
Одна частина з них осіла в Болгарії, а друга намагалася через Белград, 
Відень, Прагу потрапити до Галичини, де не було влади більшовиків.

6. Співробітники дипломатичних представництв Української Дер-
жави й УНР, громадських, комерційних та кооперативних організацій, 
що мали свої представництва за кордоном. Незважаючи на те, що ця 
група була нечисленною, вона відіграла важливу роль при розселенні 
українців у країнах Південно-Східної Європи, оскільки представляла 
їхні інтереси перед урядами країн-реципієнтів, міжнародними організа-
ціями, що опікувалися біженцями.

Першою дипломатичною установою України на Балканах було Укра-
їнське посольство в Болгарії. Спочатку його очолював О. Шульгин26, по-
тім – Ф. Шульга та В. Драгомирецький. Співробітниками представни-
цтва були І. Додул, М. лаврик, Ю. Налисник, П. Сікора, Д. Шелудько, 
по військовому найму – Ю. Вільчинський, військовим агентом – генерал 
Б. Бобровський27. Рішення про ліквідацію посольства було прийнято у 
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листопаді 1920 р., тоді ж керуючим справами дипломатичного представ-
ництва України в Болгарії призначили голову НДМ УНР в Румунії К. Ма-
цієвича28. Обов’язки дипломатичного агента в Болгарії виконував В. Дра-
гомирецький. Згодом усі співробітники Посольства України в Болгарії, 
крім Д. Шелудька, реемігрували до інших країн Європи.

Український дипломатичний корпус у Румунії змінювався залежно 
від політичної ситуації в Україні. У квітні 1918 р. до цієї країни була 
направлена дипломатична місія УНР у складі М. Галагана (голова), 
А. Галіна й О. Клора29. У жовтні 1918 р. дипломатичне представництво 
Української Держави в Бухаресті очолив В. Дашкевич-Горбацький. Спів-
робітниками місії були С. Де-Вітт, М. Догель, В. Маєвський, П. Нева-
довський, в. о. генконсула в Бухаресті – К. Чеботаренко (Чоботаренко), 
віце-консула в Галаці – С. Білецький30.

З відновленням УНР змінився і дипломатичний корпус в Румунії. З 
січня 1919 р. до складу НДМ УНР входили Г. Гасенко (голова), В. Пісня-
чевський, В. Онацевич, В. Медзянковсьий (Мідзяновський), Ю. Білець, 
О. Кравець, П. Коломак, Танченко та Пархоменко31. У червні 1919 р. 
НДМ очолив К. Мацієвич. Під його керівництвом працювали Ф. Бутке-
вич, л. Геркен, П. Коломак, О. Кравець, М. любимський, Д. Маєр-Ми-
хальський, П. Мамчур, І. Фещенко-Чопівський, л. Чопівський. У лютому 
1920 р. з реорганізованої Військової місії УНР при НДМ була створена 
військова секція у складі С. Дельвіга (голова), Д. Антончука, М. Данькі-
ва, О. Долинюка, Михальського, В. та О. Трепке, я. Чайківського. До мі-
сії належав і контр-адмірал М. Остроградський32. Представниками НДМ 
у Чернівцях були М. Догомиля та Є. луговий, консулами у Кишиневі – 
І. Ганицький, І. Мінзаренко, М. Шереметєвський-Шереметєв, в яссах – 
К. Чеботаренко. До середини 1920-х рр. в Румунії залишилося декілька 
співробітників колишньої НДМ у Румунії.

Українсько-югославські відносини в період 1918–1920 рр. так і не 
набули сталого характеру. Офіційні кола КСХС негативно ставилися до 
українського національно-визвольного руху, вважаючи його сепаратист-
ським. І хоча з жовтня 1919 р. до початку 1920 р. в КСХС було дипло-
матичне представництво ЗУНР на чолі з Г. Микитеєм, проте воно мало 
напівофіційний статус33. У 1921 р. у Загребі почесним генеральним кон-
сулом УНР був С. лукіянович34, консулом ЗУНР – І. Будз35. Проте обидва 
не були визнані югославською владою.

У 1918–1920 рр. українські дипломатичні представництва діяли та-
кож у Греції та Туреччині. До складу НДМ УНР у Греції належали Ф. Ма-
тушевський (голова), П. Галаган, е. Глузман, Н. Гриневич, л. ламбріоні-
діс, М. левицький, С. Назаренко, С. Рафальський та Ж. Рейзе36. У складі 
Українського посольства у Туреччині у різний час працювали М. ле-
витський, М. Суковкин, О. лотоцький (голови), В. Васильєв, М. Вов-
ченко, П. Гудим-левкович, В. Желехівський, О. Зарудний, В. Кедров-
ський, л. Кобилянський, О. Коваленко, М. Ковальський, Красицький, 
Б. лінкевич, О. лотоцька, М. любимський, я. Москаленко, В. Мурський, 
Ф. Пономаренко, В. Приходько, В. Радзимовський, О. Ратгауз, І. Спафа-
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ріс, Ю. Стеблін-Камінський, В. Тенішев, я. Токаржевський-Карашевич, 
О. Хоруженко та П. Чикаленко37.

якщо не рахувати русинсько-українську меншину у КСХС, то спра-
вою повернення на Батьківщину українців з другої по п’яту груп тією 
чи іншою мірою опікувалися міжнародні організації (інституції ліги На-
цій, Міжнародне товариство Червоного Хреста), уряди країн Антанти 
(Великобританія, Франція), американські благодійні організації, уряди, 
благодійні організації та церковні інституції країн-реципієнтів, російські 
царські й емігрантські організації, а також дипломатичні установи та то-
вариства Червоного Хреста радянських Росії й України.

Проте і нині малодослідженою залишається тема діяльності урядів 
УНР та ЗУНР у справі репатріації українців, які у 1918–1920 рр. пере-
бували на території балканських країн. Безпосередньо цим займалися 
дипломатичні представництва (шоста група), уповноважені у справах 
військовополонених і біженців, військово-санітарні місії та місії Укра-
їнського Червоного Хреста (УЧХ). Так, у 1919–1920 рр. уповноваженим 
УЧХ в Австрії, Італії та балканських країнах був А. Окопенко. У Болгарії 
до складу тимчасового комітету УЧХ входили В. Драгомирецький, В. ле-
онтович, М. Паращук, Ф. Шульга, В. Филонович, професори В. Зав’ялов, 
лучев, М. Попруженко та інші38. Представниками УЧХ були консули: у 
Греції – С. ламбріонідіс, Румунії – К. Чеботаренко, Туреччині – М. Ко-
вальський, М. лісняк та М. любимський.

Інтереси українців у КСХС спочатку представляла напівлегальна 
військово-санітарна місія УНР-ЗУНР на чолі з В. Вербенцем, потім – мі-
сія УЧХ на Балканах під керівництвом Д. Дорошенка. Обидві інститу-
ції опікувалися українськими військовополоненими та їх репатріацією 
на Батьківщину, а також фактично виконували консульські функції. До 
складу місій входили хорунжий В. Ганьківський і сотник П. Франко39. 
Співробітниками по найму зі складу військовополонених були Гавриков 
та Нечипоренко.

Сербське населення щодо українського питання було погано поін-
формоване. як зазначав Д. Дорошенко, «серби дивилися на україн ство 
очима росіян», а оскільки росіяни вважали українців ворогами сло-
в’янства, германофілами, сепаратистами, які разом з більшовиками зруй-
нували Росію – захисницю сербів, то відповідно «сербське громадянство 
так і дивилося на українців, як на своїх власних ворогів»40.

Таке ставлення виявилося і при створенні влітку 1919 р. Товариства 
слов’янської взаємності (Друштво словенске узајамности). Серед його 
фундаторів були серби – професори університетів, дипломати, громад-
сько-політичні діячі, редактори центральних друкованих видань, а та-
кож росіяни – граф В. Бобринський, Ф. Родічев, М. Челноков (усі члени 
Державної думи), сенатор В. Смольянінов, Д. Вергун, колишній ректор 
Новоросійського університету, професор Д. Кишенський, колишній ди-
ректор гімназії Гуманітарного товариства у Петербурзі С. лавров та інші 
особи, які виступали проти вступу українців до Товариства. Проте члени 
Української військово-санітарної місії подали заяву на вступ, що стала 
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предметом дискусії і переросла в обговорення «українського питання» 
взагалі. Сили були нерівні: з одного боку, військовий лікар колишньої 
австро-угорської армії В. Вербенець – не політик і не промовець, з іншо-
го боку, відомі російські політики та колишній сербський посол у Росії 
М. Спалайкович. Наприкінці літа 1919 р. Товариство видрукувало всі ці 
промови однією книгою41, яка фактично віддзеркалювала настрої того-
часного сербського суспільства щодо українців42. Згодом Д. Дорошенко 
та Г. Микитей намагалися пояснити місцевій громадськості суть «укра-
їнського питання», проте короткотривалий час перебування у КСХС за-
вадив їм реалізувати цей задум.

З вересня до кінця жовтня 1919 р. голова УЧХ на Балканах Д. Доро-
шенко перебував у Белграді, потім – у Бухаресті. Туди ж згодом переїха-
ли В. Ганьківський, Гавриков та Нечипоренко. За дорученням генерала 
С. Дельвіга до Місії УЧХ у Бухаресті долучилися двоє офіцерів-галичан 
та декілька підстаршин. У Румунії репатріанти перебували у кількох та-
борах. Так, восени 1919 р. група військовополонених кількістю 500 чо-
ловік на чолі із сотником Марковим самотужки вибралася з Італії та, 
опинившись у Румунії, була інтернована у таборах спочатку у Брашові, 
а потім у Бурдужені. Впродовж двох місяців місія УЧХ витратила на цю 
групу майже всі наявні кошти – 15 тис. леїв. Вони пішли на платню стар-
шинам, медикаменти і тютюн воякам, організацію різдвяної куті тощо. 
Тоді ж зусиллями Д. Дорошенка у Котрочені (район у Бухаресті) була 
створена перехідна (транзитна) станиця для військовополонених україн-
ців, які тимчасово перебували в Румунії43. 

Коли кількість прибулих сягала 40-50 осіб, тоді їх відправляли до 
станиці у Чернівцях. Представництво УЧХ у Румунії в порозумінні 
з румунською владою розробило декілька маршрутів слідування вій-
ськовополонених. Один із них – Будапешт – Колошвар – Брашов – Бу-
харест – Чернівці – Хотин. До кожного з цих пунктів були відправлені 
представники УЧХ, яких тимчасово ввели до складу румунських комен-
датур. Завдяки коштам, що надходили від УЧХ на утримання військово-
полонених, ставлення румунської влади до українців було толерантним. 

Наприкінці 1919 р. потік військовополонених галичан, які повер-
талися додому через Румунію, збільшився, проте польська влада не до-
зволяла їм в’їзд до країни. Через брак коштів місія УЧХ не в змозі була 
переправити їх із Брашова до Чернівців, тому невдовзі українську стани-
цю у Чернівцях ліквідували44. Наприкінці 1919 р. у Бухаресті ще пере-
бувало близько 1 тис. колишніх військовополонених українців45. У січні 
наступного року місія УЧХ на Балканах була ліквідована. Д. Дорошенко 
та В. Ганьківський виїхали з Румунії. 

Саме тому цікавим, на наш погляд, є звіт Д. Дорошенка про діяль-
ність Української місії Червоного Хреста на Балканах у період з 10 ве-
ресня по 3 листопада 1919 р. У ньому йдеться про перипетії репатріації 
українців з КСХС, взаємовідносини з югославською владою, військовим 
і дипломатичним представниками генерала А. Денікіна в цій балканській 
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країні. Імовірно, звіт був використаний Д. Дорошенком при написанні 
окремого сюжету своїх спогадів46.

Поданий нижче документ зберігається в центральному державному 
архіві вищих органів влади та управління України (ф. 4186). Він опра-
цьований згідно з археографічними правилами видання історичних дже-
рел. При переданні тексту документу збережено його лексичні й орфо-
графічні особливості. В окремих випадках упорядником проставлено 
розділові знаки. За сучасним правописом подано лише написання слів 
з апострофом, разом (наприклад, якщо замість як що, півострів – пів-
острів) через дефіс (наприклад, не сьогодні-завтра замість не сьогодні 
завтра). Скорочені слова розкрито у квадратних дужках. Поняття, назви 
та прізвища осіб пояснено у коментарях, що подані наприкінці публіка-
ції. В археографічній легенді наведені вихідні дані про місце зберігання 
документа, його достовірність та спосіб відтворення.
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ЗВІТ ПРО ДІялЬНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МІСІЇ ЧеРВОНОГО ХРеСТА НА БАлКАНАХ
ВІД 10 ВеРеСНя 1919 РОКУ ДО 3 ПАДОлИСТА 1919 РОКУ

З огляду на те, що сербський уряд, під впливом домагання представників 
уряду Колчака-Денікіна1, ще 23 марта 1919 року рішуче заборонив Українській 
Військово-Санітарній місії в Білгороді2 всяку діяльність, навіть чисто гуманітар-
ну, Головна Управа в справах українських воєнно-полонених у Відні відкликала 
місію з Білгорода і на її місце рішила вислати Місію Українського Червоного 
Хреста, уповноваживши її до опіки на[д] українськими військовополоненими на 
цілому балканському півострові. Головою цієї місії призначено мене.

Неприхильне відношення сербського уряду до українців взагалі виявилось 
уже в справі віз українських паспортів. я особисто, правда, одержав диплома-
тичну візу від югославського посла у Празі д[обродія] Грибаря3 без усяких труд-
нощів, але вже чотарю Кмицикевичу, призначеному до моєї місії, було відмовле-
но в візі, і я виїхав до Білгорода сам один. Прибувши до Білгорода 10 вересня я 
застав таке становище. З усього складу Укр[аїнської] Військово-Санітарної Місії 
залишився один санітарний хорунжий д[обродій] Ганьківський4, який фактично 
провадив усю справу допомоги укр[аїнським] полоненим в Сербії. Не було вже 
ні станиці5, ні офіціяльної канцелярії; д[обродій] Ганьківський містився в малій 
приватній хатині на [в]ул. Косовській, 13, без усякої вивіски, і сюди приходи-
ли полонені, розпитуючи, де могли, адресу «українського консула». По згоді з 
чеським правительством, з наказу чеського військового міністра Клофача6, укра-
їнських полонених у Білгороді приймала чеська станиця під управою п[ана] со-
тника Гляви. Тут люде одержували пристановище й харч і звідти їх направляли 
до Румунії через Турн-Северин7. Регістрацію провадив д[обродій] Ганьківський, 
залагоджував усякі їхні справи щодо здобуття одежи, якщо кому бракувало, ви-
давав грошеві запомоги і взагалі керував справою фактично, ведучи її тільки 
під чеським прапором. Для допомоги собі він прийняв на службу двох підстар-
шин з полонених: Гаврикова8 й Нечипоренка9, які жили на станиці, зустрічали 
транспорти й відпроваджували і взагалі виконували ріжні доручення по службі. 
Полонені прибували групами з Відня, приходили з глибини Сербії, де були рос-
кидані по ріжних таборах в суміш з росіянами, або перебували на роботі, прихо-

40 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). – К. : Тем-
пора, 2007. – С. 473.

41 Див.: Ukrajinsko pitanje. Sv. 2. – Beograd : Štamparija Save Radinkovića i Brata, 
1919. – 80 s.

42 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. – С. 473–477; Микитей Г. У 
місії до Югославії // Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спо-
гадах сучасників : у 2 т. – К. : Укр. письменник, 2008. – Т. 1. – С. 221–223.

43 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). – С. 509–
510; Срібняк І. Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії... – С. 116–124; 
Сидоренко Н. М. Національно-духовне самоствердження : у 3 ч. – К., 2000. – Ч. 2 : 
Преса інтернованих українці та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єги-
пет, 1919–1924 рр.). – С. 216.

44 Срібняк І. Полонені та інтерновані вояки-українці в Румунії... – С. 116.
45 З українського життя на чужині // Воля. – Відень, 1920. – Т. 1, ч. 5. – С. 233.
46 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). – С. 460–

513.
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дили з Болгарії; часом прибували українські старшини, яким щастило втекти від 
добровольців аж з Одеси10 або царьгороду11. Через згадану вже вище заборону, 
Військово-Санітарна Укр[аїнська] Місія не змогла позбирати усіх роскиданих 
по Сербії та по всьому Балкану українських полонених, вона тільки зарегистру-
вала більші їх групи в загальному числі до 1.000 людей (переважно галичан) в 
самій Сербії (в Далмації, Хорватії, Босні[ї]). 

В день свого приїзду 10 вересня я доручив д[обродію] Ганьківському, 
який фактично став нести обов’язки одинокого мого помічника й секретаря 
Місії, сповістити офіціяльно міністра Війни і Мореплавства12, що Українська 
Військово-Санітарна Місія під проводом д-ра Вербенця13 відкликана дотичним 
українським урядом. Після того я почав зав’язувати офіціяльні зносини з пред-
ставниками сербського уряду, стараючись добитись офіціяльного признання й 
легалізації своєї роботи. Перш за все я вдався до голови Сербського Червоного 
Хреста, полковника Бориславлевича14, до якого я мав рекомендаційного листа 
від д-ра Фріка15. Полк[овник] Бориславлевич прийняв мене доволі стримано і 
порадив звернутись безпосередньо до воєводи Мішича16, начальника штаба 
Верховної Команди. На другий же день я був прийнятий воєводою Мішичем, 
якому подав таку заяву:

«Ваша ексцеленція! Прибувши до Білгорода з дорученням від Українського 
Червоного Хреста і від Інтернаціонального Червоного Хреста допомагати вій-
ськовополоненим українцям (уродженцям етнографічної української території 
в бувших Російській та Австро-Угорській монархіях), які досі залишаючись на 
Балкані, повернутись до рідного краю, маю честь прохати Вас не відмовити 
в розпорядженні підлеглим Вам інституціям і чинам, щоб робили мені поміч 
в моїй роботі, при чім позволяю собі зазначити, що діяльність моя, яко пред-
ставника Червоного Хреста, є чужа всякій політиці й переслідує одиноку ціль: 
улекшити полоненим поворот до рідного краю, в місцевости увільнені від біль-
шовиків. Дорога, якою маю на увазі відсилати полонених до дому, це – Дунай до 
Турн-Северин, а потім на Румунію, котра, як мені звісно, останніми часами пе-
рестала робити в цій справі труднощі. Позволяю собі надіятися, що моя скром-
на праця, яка має чисто гуманітарний характер допомоги нещасливим жертвам 
довголітньої війни, знайде з боку Вашої ексцеленції одобрення й прихильну 
допомогу».

Воєвода Мішич заявив мені, що вирішення справи цілком від нього не за-
лежить, але що він дбатиме, щоб міністерство війни полагодило її. Між иншим 
він радив порозумітися з російськими представниками щодо поділу полонених і 
координації праці. я відповів, що нічого проти порозуміння не маю, але що моя 
праця має строго зазначений обсяг допомоги українцям, з якої території вони б 
не походили. Обіцяної відповіді на моє прохання я не дочекався до кінця мого 
побуту в Білгороді і аж 28 жовтня прийшла негативна відповідь: сербський уряд 
не признає самостійної України, а через те не може визнати ніякої української 
інституції, в тому числі й Українського Червоного Хреста. Не дожидаючи відпо-
віді, я рішив провадити справу допомоги полоненим, як було і раніше, користу-
ючись з чеської допомоги.

Але скоро показалися труднощі, які спочатку тільки гальмували працю, а 
потім зробили її просто неможливою. З одного боку, це були перешкоди, які 
робили нашим полоненим на своїм кордоні румуни. А потім перешкоди з боку 
російських представників. З половини вересня з Відня через Загреб почали при-
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ходити доволі значні партії полонених, часами до 60 людей, яких ми направляли 
на румунську границю. Але перша партія, яка складалась з 45 людей, і яка мала 
всі потрібні візи (в тому числі й румунську), була задержана в Турн-Северині 
румунами й мусіла повернутися назад. Знову прийшлось брати дозвіл у румун-
ського посла в Білгороді, і потім виїхала вдруге. Але румуни знов її не перепус-
тили. я телеграфував до Букарешта нашому представникові17, побував особисто 
у румунського посла, який обіцяв, що тепер полонених перепустять без пере-
шкод, але партію не пустили і втретє. це дуже схвилювало людей і половина з їх 
подалась пішки до болгарської границі, щоб спробувати добитись додому через 
Болгарію. Тоді ми організували партію вчетверте і вирядили її новим кружним 
шляхом – Дунаєм тільки до Панчова18, а звідти залізницею через Темешвар19. 
цим разом ніхто вже назад не повернувся і, як удалось вияснити, румуни пере-
пускали через границю в Темешварі, хоч раз-у-раз чинили всякі труднощи й 
перешкоди при переїзді границі.

Тим часом справа почала ускладнятись і через втручання російських пред-
ставників. Коли я прийшов з відчитом до чеського посла д[обродія] Калини20, 
він з першого слова почав скаржитись, що через передержування21 українських 
полонених на своїй станиці має багато клопоту й неприємностей від росіян і що 
він хотів би, щоб раз [і] назавжди було вияснено: ким властиво Укр[аїнський] 
Черв[оний] Хрест має опікуватися? я відповів, що українцями, які походять з 
української території. – Що ж Ви вважаєте за українську територію, запитав 
д[обродій] Калина, певне Ви і Харківщину вважаєте за українську територію? 
– Розуміється, відповів я. – Ні, з цим ми ніяк не можем погодитися, цього наш 
презідент Масарик22 ніяк не може признати (sic!23). я відповів, що не можу ду-
мати, щоб проф[есор] Масарик, людина великої науки, сам не раз бувавший в 
Росії і на Україні, [не] вважав Харківщину за українську територію. цю дивну 
розмову на етнографічну тему д[обродій] Калина закінчив пропозицією їхати 
разом з ним до російського посла д[обродія] Штрандмана24 і вияснити спіль-
но справу. я згодився і д[обродій] Калина зараз же по телефону умовився з 
д[обродієм] Штрандманом, що за годину ми в його будемо. Одначе, коли я явив-
ся до д[обродія] Штр[андмана], то д[обродія] Калини не застав і так він і не 
явився, а я мусів провадити розмову з д[обродієм] Штр[андманом] удвох.

В розмові з д[обродієм] Штр[андманом] я з’ясував аполітичне становище 
місії Укр[аїнського] Черв[оного] Хреста і просив не робити їй ніяких перешкод; 
д[обродій] Штр[андман], не вирішаючи питання, з свого боку, прохав перебала-
кати з військовим аташе його місії, ген[ералом] Артамоновим25, який, мовляв, 
завідує справою полонених. На другий день д[обродій] Штр[андман] віддав 
мені візит.

Тимчасом я довідався, що ген[ерал] Артамонов веде якусь акцію щодо на-
ших полонених: ходить на чеську станицю, випитує про мою роботу, балакає 
з самими полоненими й «агітує» їх проти нас; нарешті ген[ерал] Арт[амонов] 
сам своєю особою появився в дворі будинку, де я замешкав з д[обродієм] 
Ганьківським, і, ніби шукаючи собі помешкання, роспитував про нас, що ми 
таке і що робимо. Щоб положити край таким заходам, я пішов сам до ген[ерала] 
Артамонова, з’ясував йому те саме, що й д[обродію] Штрандману, просив не 
перешкоджати й не втручатися в нашу роботу, обіцяючи за те з свого боку на-
правляти до його полонених з Росії, якщо такі до нас надходитимуть. Ген[ерал] 
Артамонов дав мені ухильчиву відповідь, заявив, що сам він не робить ніякої 
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ріжниці між українцями й росіянами, ставлячись до тих і до других з «однако-
вою любовію», що поки що він не має своєї власної станиці, але незабаром діс-
тане на це кредит і думає одчинити станицю, звідти відправлятиме полонених 
на Салоніки26 й царьгород. Ні до чого конкретного договоритись ми не могли. 
Одначе спеціяльна увага ген[ерала] Артамонова до наших полонених почала ви-
являтись з кожним днем усе ясніше.

Українських полонених на пароході в одній пристані сербські жандарми 
почали затримувати й заводити до т[ак] зв[аної] «Управи града Београда»27, 
де їх допитував російський жандармський штаб-ромістр, при чому знущався з 
українських паспортів і взагалі з українства; по допиті полонених звичайно од-
пускали і вони йшли до чеської станиці, звідти їх направляли до нас. Не встиг 
я ще пересвідчитись, чи таке поводження єсть випадкове, чи це вже система, як 
до мене явився ген[ерал] Артамонов і заявив таке. – Останніми, мовляв, часами 
багато більшовиків з Угорщини почало являтись з українськими паспортами до 
Сербії. Уряд сербський, занепоєний цим, рішив запровадити певний контроль 
над полоненими; так от чи не матиму я нічого проти того, щоб усі полонені 
просто з пристані направлялись би до «Управи града Београда», де їх регістру-
ватимуть, а ротмистр Попов, колишній служачий рос[ійської] контр-розвідки, 
зниматиме допрос, щоб довідатись чи нема серед їх большевиків. я відповів, що 
коли сербський уряд хоче установити контроль і регистрацію, то це його право 
і я нічого проти цього не можу мати, що ж до способу контролю, то я вважаю, 
що далеко краще було б, якби наші люде спочатку являлись би до нас, а потім 
ми, з нашим підстаршиною направляли би їх до «Управи града Београда» і в 
його присутности могла б робитись перевірка документів; далі: тому що біль-
шість полонених приїздить безпосередньо з Німеччини, про що свідчать візи на 
паспортах й ріжні помітки на них, то ясно, що ніяких угорських большевиків 
серед них не може бути; одже досить буде, коли наш підстаршина заноситиме 
для проштемпелювання самі тільки документи, при умові, звісно, коли не буде 
ніякого знущання з українських паспортів, української держави і т. п. Ген[ерал] 
Артамонов сперечався зі мною, доводив, що його порядок кращий і так ми до 
нічого й не домовились.

В дійсності сербські власти, інспіровані, очевидно ген[ералом] 
Артамоновим, почали поводитись з прибуваючими українськими полоненими, 
мов з якимись підозрілими волоцюгами: їх затримували на пристані, тягли до 
«Управи града Београда», де потім Попов допитував їх, часом одбірали в їх пас-
порти, і нам приходилось добувати їх назад; людям говорили, що «вже ніякої 
України нема» і що коли вони називатимуть себе українцями, то їх дожидають 
великі прикрости і т. п. Докучали дуже чехам, так що ті вже були не раді, що му-
сять передержувати українських полонених і т. п. Взагалі не тільки витворилась 
дуже не сприяюча для роботи атмосфера, але видно було, що не сьогодні-завтра, 
як тільки росіяне відкриють свою станицю, вони забіратимуть до себе всіх на-
ших людей і ми нічого не [з]можимем проти того зробити. Знов же таки, з само-
го свого приїзду я був абсолютно відтятий від віденської централі28 і не діставав 
ніяких відомостей про те, що діється на Україні; з другого ж боку, по російським 
відомостям, які мені подавано з боку ген[ерала] Артамонова, виходило, ніби 
вже українського уряду не істнує, що Румунія ніби [у]війшла в порозуміння з 
Денікіним, і наші полонені, коли ж просто попадають Денікінцям до рук, то на-
певно інтернуються в Румунії.
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Через це все я рішив виїхати сам до Відня, доложити головноуповноваже-
ному от[аману] д[окто]ру Окопенкові29 про становище з нашими полоненими в 
Сербії і порадити покинути зовсім Югославію, яко територію для переїзду на-
ших полонених, а посилати їх, коли виясниться, що Румунія не робитиме пере-
шкод, просто через Угорщину чи Румунію, тим більше, що шлях Відень-Загреб-
Білгород-Румунія дуже кружний і сам по собі важкий.

Коли я перед виїздом звернувся до сербського міністерства закордонних 
справ (всі інші інституції, куди я звертався, щоб добути дозвіл на виїзд, відси-
лали мене до Мін[істерства] зак[ордонних] справ), щоб воно дало мені візу, то 
там заявили мені, що я мушу взяти попереду візу в російського посла. Коли я 
покликався на візу, добуту мною в Празі, мені відповіли, що ця віза «недійсна». 
я зрікся, натурально, візувати українські паспорти у російського посла і пере-
їхав сербську границю без візи і без дозволу, показавши свою дипломатичну візу 
з Праги. 8-го жовтня я вже був у Відні.

Покидаючи Білгород, я залишив там хор[унжого] Ганьківського, доручивши 
йому до мого роспорядження провадити роботу, поки буде можливо, в прежньо-
му напрямі і в разі якої небезпеки звертатись до чеського посольства. По моїм 
виїзді становище погіршилось настільки, що агенти ген[ерала] Артамонова не 
допускали вже наших людей до хор[унжого] Ганьківського, одбірали в їх україн-
ські паспорти й нищили, натомість видавали російські посвідчення й висилали 
до російського табору в глибині Сербії; бували випадки, що наших полонених 
просто арештовували й інтернували. Чехи під впливом російських домагань по-
чали ставитись пасивно і наші люде, прибуваючи до Білгороду, попадали просто 
в російську пастку. Пізніше хор[унжий] Ганьківський одержав моє повідомлен-
ня і 3-го падолиста виїхав до Букарешту саме в той день, коли його з наказу 
ген[ерала] Артамонова мали арештувати.

За час від 2. ІХ до 25. Х через білгородську місію Черв[оного] Хреста пере-
йшло 494 полонених, які були зареєстровані й одержали допомогу. З них тільки 
3 – галичане, решта 491 – наддніпрянці. Крім цих людей пройшло через чеську 
станицю кілька десятків тисяч незареєстрованих, яких через ріжні причини не 
вдалось зареєструвати.

Дбаючи про те, щоб допомогти українським полоненим, які пробира-
лись через Болгарію, або ще залишились у їй з часу війни, і не маючи змо-
ги вислати когось з цією метою до Болгарії, я віднісся до Голови Української 
Дипломатичної Місії в Софії з проханням урядити від себе допомогу полоненим 
і призначити для цього когось з персоналу Місії. Всі видатки в цій справі я обі-
цяв повернути з коштів своєї місії. листа мого в цій справі повіз до Софії голо-
ва Сербського Червоного Хреста полковник Бориславлевич, який їхав по своїх 
справах до Болгарії. Він передав мого листа і д[обродій] Драгомирецький30, за-
відуючий справами Укр[аїнської] Місії в Софії, зробив відповідне зарядження31, 
доручивши секретареві місії д[обродію] Шолудькові32 з’їздити в лом33 і Віддін34 
(на сербо-румуно-болгарській границі) і організувати допомогу укр[аїнським] 
полоненим. До 15 жовтня через ці пункти і Софію перейшло 77 полонених ко-
заків і 6 старшин утікачів з польської неволі й Одеси, які прибували партіями 
або групами, а також 12 козаків, які приходили поодинці. Їм була зроблена до-
помога і 67 людей було відправлено на Румунію, а 16 людей виїхало на Варну35. 
На допомогу (харчування, одіж, лікування й допомога грішми) і на організаційні 
видатки місією було витрачено 5300 болгарських левів; ці видатки були оплаче-
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ні мною вже пізніше в Букарешті на руки самого д[обродія] Драгомирецького 
2777 румунських лей.

Звертався я листом також до голови Укр[аїнської] Дипл[оматичної] Місії 
в царьгороді36, повідомляючи про свій приїзд до Білгороду й прохаючи подати 
відомости про наших полонених в Туреччині, але відповіді не одержав і не маю 
певности, чи мій лист дійшов по призначенню, так само, як невідомо зостається 
мені, чи дійшов аналогічний мій лист до українського представника в Афінах37.

Д. Дорошенко.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4186, 
оп. 2, спр. 14, арк. 1–9. Рукопис. Оригінал.

1 йдеться про те, що після зустрічі навесні 1919 р. у Парижі прем’єр-міністра 
КСХС Н. Пашича з міністром закордонних справ уряду адмірала О. Колчака С. Са-
зоновим Белград офіційно визнав Всеросійський тимчасовий уряд в Омську. Тоді ж 
дипломатичним представником уряду О. Колчака був призначений В. Штрандман. 
Після поразки Колчака залишився на чолі російської дипломатичної місії у Белграді 
як представник уряду А. Денікіна.

2 Тут і далі йдеться про Белград – столицю Королівства сербів, хорватів і сло-
венців.

3 Грібар Іван (1851–1941) – словенський банкір, політик, дипломат і публіцист. 
У 1876–1919 рр. – представник великих чеських банків у любляні. Один з лідерів 
ліберальної національної прогресивної партії Словенії. З 1882 р. – член міської ради 
любляни; у 1896–1910 рр. – міський голова любляни; 1889–1908 рр. – депутат міс-
цевого сейму; 1907–1911 рр. – член австрійського парламенту; 1919–1921 рр. – по-
сол Королівства сербів, хорватів і словенців у Чехословаччині; 1921–1923 рр. – на-
місник у Словенії; 1932–1938 рр. – сенатор Югославії.

4 Ганьківський Володимир – хорунжий санітарної служби. У січні 1919 р. голова 
Української місії опіки над військовополоненими на території колишньої Австро-
Угорщини полковник А. Окопенко призначив його до складу делегації, яка була ви-
слана до Угорщини та КСХС у справі повернення на Батьківщину військовополо-
нених українців. Згодом він – член Української військово-санітарної місії та місії 
Українського товариства Червоного хреста на Балканах. У 1921–1922 рр. перебував 
у Відні, навчався на медичному факультеті місцевого ун-ту, член українського ака-
демічного т-ва «Січ».

5 Станиця – тогочасна назва табору, де військовополонені (або інтерновані) 
тимчасово перебували до повернення на Батьківщину. Такі станиці військовополо-
нених українців були створені у великих європейських містах (Відень, Будапешт, 
Прага та ін.).

6 Клофач Вацлав (1868–1942) – чеський політичний і державний діяч, журна-
ліст. Закінчив Карлов ун-т у Празі. лідер Чеської національно-соціалістичної партії, 
депутат австрійського парламенту. У 1918–1919 рр. – міністр національної оборони 
ЧСР. З 1925 р. – голова Сенату.

7 Дробета-Турну-Северин (рум. Drobeta-Turnu Severin) – місто у Румунії, роз-
ташоване на лівому березі Дунаю.

8 Гавриков – фельдфебель.
9 Нечипоренко – матрос.
10 Імовірно йдеться про першу організовану хвилю еміграції з України та пів-

дня Росії на початку квітня 1919 р., що була спричинена провалом інтервенції військ 
країн Антанти на півдні України та в Криму. Складовою цієї хвилі еміграції була так 
звана «французька» евакуація Одеси.
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11 царгород – староукраїнська назва міста Константинополь, нині Стамбул.
12 Хаджич Стеван (Стефан) (1868–1931) – військовий і державний діяч, 

генерал-ад’ютант. З 1890 р. вивчав артилерійську справу в Росії (артбригада у Ко-
стромі). У 1892–1895 рр. навчався в Академії Генштабу Росії. Служив у сербській 
армії. У 1910–1912 рр. – військовий агент в Росії, у роки Першої світової війни – ко-
мандувач Шумадійської та Сербської добровольчої дивізій. У 1919–1920, 1921, 1924, 
1926–1931 рр. – міністр армії та флоту КСХС.

13 Вербенець Володимир (1869–1939) – лікар, державний діяч. З 1909 р. – зви-
чайний член НТШ у львові. Капітан морської медичної служби. Напередодні Пер-
шої світової війни служив у сухопутних військах австро-угорської армії. Учасник 
Української революції 1917–1921 рр., голова Української військово-санітарної місії 
у КСХС. У 1920–1930-х рр. жив у м. Рогатин. Мав лікарську практику, був учителем 
місцевої гімназії, членом т-ва «Пласт». Після закриття у 1930 р. «Пласту» близько 
місяця перебував у польській в’язниці.

14 Насправді Борисавлевич Мілош (1885–1934) – військовий лікар, полковник 
санітарної служби. Медичну освіту здобув у Москві. Учасник сербсько-турецької 
1876 р., російсько-турецької 1877–1878 рр., балканських 1912–1913 рр. та Першої 
світової воєн. Очолював військові шпиталі у містах Крушевац, Крагуєвац, Ніш, За-
єчар. З 1901 р. – начальник санітарної служби Військового міністерства Королів-
ства Сербії й одночасно член головного комітету Сербського т-ва Червоного Хреста 
(з 1914 р. – його голова). З 1926 р. – почесний член Товариства Червоного Хреста 
КСХС.

15 Фрік Едвард – громадський діяч. Член Міжнародного комітету Червоного 
Хреста, генеральний делегат цієї організації до країн Східної Європи.

16 Мішич Живоїн (1855–1921) – сербський військовий діяч, воєвода. У 1871 р. 
закінчив військове училище у Белграді. Учасник сербсько-турецької 1876 р., ро-
сійсько-турецької 1877–1878 рр., сербсько–болгарської 1885 р., балканських 1912–
1913 рр., Першої світової воєн. У 1898–1904 рр. – професор Військової академії в 
Белграді, 1907–1914 рр. – начальник оперативного відділу Генштабу, помічник на-
чальника штабу Верховного командування, 1918 р. – начальник штабу Верховного 
командування, начальник Головного Генштабу КСХС.

17 Мацієвич Кость (1873–1942) – український громадсько-політичний діяч, ди-
пломат, агроном. У 1898 р. закінчив Новоолександрійський ін-т сільського госпо-
дарства і лісівництва у Пулавах (нині Польща). У 1898–1901 рр. – секретар Пол-
тавського т-ва сільського господарства, агроном Полтавського повітового земства, 
1901–1905 рр. – саратовський губернський агроном, 1907–1915 рр. (з перерва-
ми) – редактор видань «Хлібороб», «Агрономический журнал» та «Южно-Русская 
сельскохозяйственная газета». За участь у революції 1905–1907 рр. двічі відбував 
покарання. З 1917 р. – член Української центральної Ради, товариш генерального 
секретаря земельних справ, у 1919 р. – міністр закордонних справ УНР, у 1919–
1923 рр. – голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії. У 1925 р. пере-
їхав до Чехословаччини, де працював професором Української господарської акаде-
мії в Подєбрадах.

18 Панчево – місто в автономному краї Воєводина в Сербії. Розташоване при 
впадінні р. Таміш до Дунаю.

19 Тімішоара (рум. Timişoara, cерб. Темешвар) – місто на заході Румунії, на ка-
налі річки Бега, що пов’язує місто з Дунаєм.

20 Каліна Антонін (1870–1922) – чеський політичний діяч. Засновник Радикаль-
ної прогресивної партії. З 1901 р. – депутат крайового сейму, 1907 р. – імператор-
ської ради. У 1918 р. брав участь у роботі Національних зборів, які проголосили 
створення самостійної Чехословаччини. З 11 червня 1919 р. і до своєї смерті – посол 
Чехословацької Республіки у КСХС.

21 У даному контексті слово «передержування» означає «утримування».
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22 Масарик Томаш Гарріг (1850–1937) – чеський філософ, політичний і держав-
ний діяч. 1876 р. закінчив Віденський ун-т, з 1882 р. – професор Карлового ун-ту, 
1900 р. заснував Чеську народну партію, 1915 р. – Чеський комітет у Парижі, 1918–
1935 рр. – перший президент Чехословаччини.

23 Sic (лат.) – так, саме так. Уживається так, аби показати, що попереднє непра-
вильне написання є цитатою, а не помилкою. Часто використовується для того, щоб 
підкреслити помилку, відзначивши її безглуздість чи іронію.

24 Штрандман Василь Миколайович (1877–1963) – російський дипломат. 1897 р. 
закінчив Пажеський корпус, потім служив корнетом, штабс-ротмістром в Улансько-
му полку 2-ої гвардійської кавалерійської дивізії, згодом перейшов на дипломатичну 
службу, з 1914 р. – у Російському посольстві в Сербії, у 1921–1941 рр. – російський 
дипломатичний представник у Югославії. Після Другої світової війни переїхав до 
США.

25 Артамонов Віктор Олексійович (1873–1942) – російський воєначальник, ге-
нерал-майор. 1890 р. закінчив Симбірський кадетський корпус, 1892 р. – Павлівське 
військове уч-ще, 1900 р. – Миколаївську академію Генштабу Росії. Служив у Волин-
ському полку. З 1901 р. – ст. ад’ютант штабу дивізії, 1904 р. – штабу Одеського вій-
ськового округу. У 1907–1909 рр. – військовий агент у Греції, 1909–1918 рр. – у Сер-
бії, 1919–1920 рр. – військовий представник А. Денікіна та П. Врангеля в Белграді.

26 Салоніки – місто Греції, адміністративний центр грецької області Македонія, 
порт.

27 Управа града Белграда – Белградська міська управа.
28 йдеться про місце перебування уповноваженого УЧХ в Австрії, Італії та бал-

канських країнах Андрія Окопенка.
29 Окопенко Андрій (1874–1965) – український громадський діяч, дипломат, вій-

ськовий, лікар. На еміграції жив у Австрії, Чехословаччині, потім на Підкарпатській 
Русі.

30 Драгомирецький Василь – український громадський діяч, дипломат. У 1918–
1921 рр. – ст. секретар, керуючий Посольством УНР в Болгарії, дипломатичний агент 
УНР в Софії. В еміграції жив у Болгарії та Чехословаччині. Член низки українських 
громадських організацій у Болгарії.

31 Зарядження – розпорядження.
32 Шелудько Дмитро Ілліч (1892–1963) – мовознавець, літературознавець, ди-

пломат, доктор наук, професор. Закінчив історико-філологічний ф-т Університету 
Св. Володимира у Києві. У 1918–1920 рр. – секретар Посольства УНР у Болгарії. 
Потім переїхав до м. Галле (Німеччина), де два роки викладав на філологічному 
ф-ті місцевого ун-ту. У 1930–1933 рр. – асистент, доцент Кельнського ун-ту. Там же 
захистив докторську дисертацію. З 1933 р. жив у Болгарії, де працював у приватних 
фірмах та державних установах. У 1944–1963 рр. – на державній службі у Міністер-
стві інформації Болгарії.

33 лом – місто в північно-західній частині Болгарії, порт на Дунаї. 
34 Відін – місто в північно-західній частині Болгарії, розташоване на річці Ду-

най.
35 Варна – місто у східній Болгарії, порт на Чорному морі.
36 йдеться про Лотоцького Олександра Гнатовича (1870–1939) – українського 

громадсько-політичного діяча, письменника, науковця. У 1919–1920 рр. був головою 
Українського посольства у Туреччині.

37 йдеться про Матушевського Федора Павловича (1869–1919) – українського 
громадсько-політичного діяча, літературознавця, публіциста. З січня 1919 р. – голо-
ва Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції.
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УДК 94(477):061.233:327.88
Андрій Магурчак

АНДРІЙ ЖУК І СПРАВА ПЕРЕНЕСЕННЯ СОЮЗУ
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА МЕЖІ АВСТРО-УГОРЩИНИ

(ЗА ДОКУМЕНТАМИ АРХІВУ УВАН)

Висвітлено хід переговорів між владою Австро-Угорщини та СВУ щодо 
вирішення питання про можливість перебування спілки в межах Габсбурзької 
монархії. Показано роль Андрія Жука у відстоюванні українських інтересів.

Ключові слова: СВУ, Андрій Жук, Австро-Угорщина, Перша світова війна, 
УВАН.

Освещены переговоры между властью Австро-Венгрии и СВУ относительно 
возможности пребывания союза в пределах Габсбургской монархии. Показана 
роль Андрея Жука в отстаивании украинских интересов. 

Ключевые слова: СВУ, Андрей Жук, Австро-Венгрия, Первая мировая 
война, УВАН.

The article highlights the negotiations between Austria-Hungary authority and 
the Union for the Liberation of Ukraine regarding the possibility to locate the Union 
within Habsburg monarchy. It depicts the role of Andryi Zhuk in standing for Ukrai-
nian interests.

Key words: the Union for the Liberation of Ukraine, Andryi Zhuk, Austria-Hun-
gary, World War I, Ukrainian Free Academy of Sciences.

Андрій Жук, народившись на Наддніпрянщині, волею долі опинив-
ся в 1907 р. у Галичині. Там він активно включився в український сус-
пільно-політичний рух, змінив свої соціал-демократичні погляди і став 
противником російського самодержавства та прихильником створення 
незалежної української держави. Означена тема все ще мало досліджу-
валась. Правда, у деяких дослідженнях є згадки і короткі повідомлен-
ня про суперечності між австро-угорським урядом і СВУ1. Тому автор 
спробує проаналізувати внесок А. Жука у відстоювання СВУ для про-
довження своєї діяльності в межах Австро-Угорщини. Для вирішення 
поставленої мети дослідник уперше використав документи з особового 
фонду А. Жука № 146, що зберігаються у Музеї-Архіві ім. Д. Антонови-
ча Української Вільної Академії Наук в Нью-йорку, які стали основою 
для реалізації цього задуму.

Перші спроби австрійської влади припинити діяльність СВУ на своїй 
території припадають на кінець 1914 р. А. Жук, як один із членів президії 
СВУ, долучився до протидії втіленню в життя цих планів. Він, передусім, 
вийшов на контакт із українськими політичними організаціями Австро-
Угорщини. У листі від 18 грудня 1914 р. до голови Української Головної 
Ради (далі ГУР) К. левицького А. Жук проінформував про надсилання 
звіту про роботи СВУ, а з боку ГУР – інформацію про його роботу для 
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того, щоб ці два звіти дали «підставу для утримання між нами і галиць-
кими політичними чинниками контакту по нашім виїзді поза Австрією, 
коли не могли ми, при всім нашім бажанню осягнути його, проживаючи 
і працюючи в Австрії»2.

Водночас А. Жук долучився до розробки плану переїзду СВУ в іншу 
країну. План під назвою «Представлення Союзу визволення України Ав-
стро-Угорському міністерству закордонних справ, в справі перенесення 
осідку і діяльності Союзу поза межі Австрії» був надісланий австрійській 
стороні 29 грудня 1914 р. Зокрема в документі вказувалось, що СВУ не 
відомі мотиви, якими користувалася австрійська влада, приймаючи таке 
рішення. Зазначалось, що місце перебуванням СВУ буде Стамбул, в яко-
му «будемо концентрувати всіх людей, яких з’єднаємо для нашої акції 
серед еміграції української і серед полонених; тут старатимось сфор-
мувати свій власний хоч невеличкий відділ добровольців, коли матимо 
на це змогу»3. Також передбачалось зосередити в Стамбулі і видавни-
цтво «Вісника Союзу визволення України». Відповідальним за відноси-
ни з австро-угорською владою мав бути О. Скоропис-йолтуховський, в 
обов’язки якого входило завершення видавничих проектів і робота серед 
військовополонених українського походження в таборі Фрайштад. Крім 
того, він мав від імені СВУ підтримувати відносини з ГУР та Боєвою 
управою УСС. Натомість у компетенцію А. Жука входило: проводити 
у Швейцарії видавництво французької кореспонденції і брошур, пере-
кладаючи їх на італійську і англійську мови; підтримувати відносини з 
емісарами СВУ в Італії і США; організовувати інформаційну роботу в 
Англії. Допомагати йому мали: П. Дятлів, Є. Бачинський, я. Федорчук4. 
Окрім того, група на чолі з А. Жуком мала підтримувати відносини з ро-
сійськими революційними організаціями.

Для проведення ліквідаційної роботи планом передбачалось, щоб ав-
стрійська сторона профінансувала завершення деяких напрямків роботи 
СВУ. У грошовому еквіваленті це дорівнювало 27100 крон. Зокрема, щоб 
закінчити видання періодики, брошур і науково-публіцистичних праць, 
авторами яких були М. Грушевський, л. цегельський, С. Рудницький, 
Г. Бочковський. На оплату праці членам і співробітникам СВУ за минулі 
місяці, кошти на переїзд і інші видатки передбачалось 63600 крон5.

Також було оголошено план видатків для СВУ на 1915 р., який пе-
редбачав фінансування СВУ в Стамбулі, представництва в Австрії і 
Швейцарії. Зокрема, на діяльність представництва у Швейцарії, яке мав 
очолювати А. Жук, пропонувалось витратити 110000 крон. Кошти мали 
витрачатись на персонально-організаційні заходи, видання періодичних 
видань французькою, італійською, англійською мовами, інформаційну 
роботу в Італії, Франції, Англії, США, утримання канцелярії швейцар-
ської делегації. Наприкінці плану наголошувалось, що запропоновані 
суми базуються на «обчисленнях реальних і скромних супроти задач за-
кроєних розмірів роботи видатків, які Союз мусить зробити в найближ-
чих 3–4 місяцях, щоби його добре започаткована діяльність не зазнала 
краху, а могла дальше розвиватись. А можливість для Союзу визволен-
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ня України провадження діяльності з дотеперішнім розмахом лежить не 
тільки в інтересах української сторони, а також в інтересах союзних дер-
жав»6.

Щоб у майбутньому уникати непорозумінь з українськими політич-
ними організаціями Австро-Угорщини щодо діяльності СВУ, керівники 
останнього (А. Жук і О. Скоропис-йолтуховський) провели зустріч з 
керівниками Українського парламентського клубу (далі УПК) 22 грудня 
1914 р. Під час тривалого спілкування вони виклали програму СВУ, роз-
повіли про публіцистичну і видавничу діяльність в Австрії, фінансові 
звіти і т. д. Все це підкріплювалось документами. Комісія з членів УПК 
дійшла висновку, що діяльність СВУ відповідає статутним документам 
і тому є корисною для української національної справи, без виявлення 
фінансових зловживань7. Підсумки роботи її були оформлені у вигляді 
протоколу. це стало ще одним аргументом, який А. Жук використовував 
під час спілкування з австрійською владою, що австрійські українці під-
тримують діяльність СВУ.

19 січня 1915 р. австрійський консул Р. фон Опенгеймер повідомив 
представникові СВУ О. Скоропису-йолтуховському про відкликання рі-
шення залишення і припинення діяльності СВУ в межах Австрії. При 
цьому австрійський представник запевнив: уряд буде допомагати і під-
тримувати діяльність СВУ; ставлення до української справи не змінить-
ся, а взаємини між сторонами можуть відобразитись в окремому про-
токолі, проект якого вже підготовлений МЗС країни. Безумовно, такий 
перебіг подій викликав здивування в А. Жука. Тому він змушений був 
звернутися листом, датованим 21 січням 1915 р., до МЗС Австрії для 
отримання роз’яснень. Зокрема він наголошував на тому, що: «Усно зако-
муніковане рішення правительства про перенесення осідку і діяльності 
нашої організації поза межі Австрії, без ясного формулювання мотивів 
сього рішення, рівно ж усно переданий в загальних рисах зміст проек-
ту протоколу, який має надалі нормувати взаємні відносини між нашою 
організацією і правительством, не дає для зайняття президією Союзу 
правильного і корисного для обох сторін становища і для скорого залаго-
дження сеї справи»8.

Тому А. Жук прохав надати письмовий документ, в якому б вказу-
валась причина такого рішення австрійців. Натомість він у рефераті від 
2 лютого 1915 р. виклав власне бачення, яке співпадало з думками това-
ришів організації, щодо справи «переселення» СВУ за межі Австро-Угор-
щини. А. Жук був переконаний, що дії австрійських урядовців були узго-
джені з колегами з Берліна. Причину цього явища він пояснює тим, що: 
«таке рішення могло бути взято обома правительствами тільки внаслідок 
хибних інформацій про задачі і діяльність Союзу, які оба правительства 
мали від українських політиків з Австрії, котрі в цілях рятування осо-
бистого політичного впливу не спинялися над жодними средствами, щоб 
представити Союз в найгіршому світлі і звести до мінімуму все більш 
зростаюче політичне значення Союзу»9. Наголосив також про підтриман-
ня діяльності СВУ такими поважними на той час українськими організа-
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ціями як УПК і ГУР. ці організації звертались до керівників міністерств 
Австро-Угорщини, наголошуючи про шкідливість даної політики. Не-
зважаючи на це, австро-угорська влада не змінила свого рішення, що да-
вало підстави А. Жуку стверджувати, «що у міжнародних чинників обох 
союзних держав нема ще належного розуміння для української справи та 
утвердити дуже часто повторюваний в політичному життю факт, що важ-
ні справи рішаються проти голосу опінії публічної на бажання людей, які 
не мають у суспільності кредиту»10. 

Попри це справа «переселення» СВУ на переконання А. Жука мала 
б негативне значення для українців, які ведуть боротьбу в підросійській 
Україні. Крім того, він стверджував, що питання про залишення СВУ 
території Австро-Угорщини постало невипадково, оскільки «запало це 
рішення тоді, коли перед Союзом стоять незвичайно важні задачі, коли 
він нав’язав уже безпосередні зносини з Україною, коли розвинув не-
звичайно інтенсивну інформаційну роботу в нейтральних державах і не 
менш інтенсивну видавничу діяльність, та збирається організувати влас-
ний корпус добровольців з емігрантів і полонених українців російської 
армії»11. 

Втім, А. Жук сподівався, що німецьке керівництво прихильніше по-
ставиться до намірів СВУ організувати в Берліні свою експозитуру для 
інформаційної кореспонденції німецькою мовою, що воно надасть мож-
ливість проведення пропаганди серед полонених. як приклад він наво-
див результати діяльності СВУ в таборах Австрії. Заяву консула Р. фон 
Опенгеймера підтверджують офіційні представники Австро-Угорщини 
та Німеччини Розеліус і др. ціммер. Зокрема, вони в листі від 12 лютого 
1915 р. повідомили керівників СВУ про те, що австрійський і німець-
кий уряди відкликають свій проект про перенесення осідку організації 
за межі імперії. При цьому згадані особи повернули варіант угоди, за-
пропонованої СВУ. це може свідчити про те, що частина австрійського 
політикуму усвідомила помилковість рішень австрійського МЗС. Зміну 
акцентів австрійцями А. Жук пояснював тим, що «переходячи до спосо-
бів, які проектуються зі сторони правительств залагодити відносини з 
Союзом, мусимо насамперед піднести, що проект переданий нам п. гене-
ральним консулом Опенгеймером, як і проект переданий пп. Розеліусом 
і докторм ціммером виявляють погляди на нашу організацію не властиві 
і не відповідають дійсності. Треба їх збити»12.

Водночас у фонді № 146 архіву УВАН збереглася копія чернетки лис-
та-відповіді А. Жука австрійському МЗС від 15 лютого 1915 р. У ній були 
розставлені акценти: а) бажання австрійців і німців припинити діяльність 
СВУ в межах двох країн продиктоване українськими парламентськими 
кругами Австрії; б) УПК виступив на захист СВУ і визнав дії австрій-
ців хибними і шкідливими для самого австрійського уряду; в) аналогічна 
думка ГУР, яка підтверджувалась тим, що СВУ мала свого представника 
в її складі і при цьому не виникало питань щодо мети і характеру робо-
ти СВУ в межах Австро-Угорської монархії; г) позитивні відгуки репре-
зентантів австро-угорського уряду, які мали можливість познайомитись 
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із діяльністю СВУ; д) запропонований австрійцями проект перенесення 
осідку СВУ за межі Австро-Угорщини сприйнявся організацією як при-
мус і цілковита руїна для української справи. Натомість А. Жук запере-
чив, що СВУ є соціал-демократичною організацією, а навпаки, наголосив 
на її безпартійності, що репрезентує український загальнонаціональний 
зріз, в якому були представники різних політичних течій.

А. Жук, аналізуючи проект, представлений Розеліусом і ціммером, 
в якому наголошувалось на тому, щоб не проводити ніякої політичної 
агітації і діяльності в межах Австро-Угорщини і Німеччини, побутувала 
думка, що «дотеперішня діяльність Союза вносила заколот у внутрішні 
політичні відносини Австро-Угорської монархії»13. Продовжуючи далі 
свою думку, він зазначав, що входячи до складу ГУР СВУ, не міг впли-
вати суттєво на прийняття ними важливих політичних рішень. Водночас 
СВУ як організація російських українців не могла відмежуватись у своїй 
діяльності від контактів з організаціями австрійських українців, прово-
дячи спільну роботу. Тому А. Жук відкинув всілякі натяки австрійців про 
закулісну роботу СВУ у політичному житті Австро-Угорщини. Через це 
він не бачив аргументів з боку останньої для перенесення його діяльнос-
ті за її межі.

Для з’ясування деяких акцентів щодо діяльності СВУ, до її президії 
8 березня 1915 р. приїхав др. ціммер. Зокрема, він зустрівся з А. Жуком і 
В. Козловським, наголосив, що в українському національному таборі іс-
нують розбіжності, тому закликав порозумітись, а тоді можуть задовіль-
но полагодитись і відносини обох українських груп з урядовими чин-
никами обох держав, спеціального права захитаного положення СВУ»14. 
У відповідь А. Жук наголошував на тому, що відносини СВУ з урядами 
Австро-Угорщини та Німеччини є самостійними і не потребують яки-
хось рекомендацій інших організацій, чи то українських, чи іноземних. 
Свою інформаційно-публіцистичну діяльність СВУ акцентує не на окре-
му країну, а на всі країни, які борються проти Росії, а також і ті, які за-
ймають нейтралітет. Тому свої відносини з урядами Австро-Угорщини 
та Німеччини «не можемо узалежнювати від уподобання поодиноких 
людей з поміж австрійсько-українських політиків і від внутрішніх відно-
син в політичному таборі австрійських українців. Потребуємо контакту 
і порозуміння щодо акції з тими австрійсько-українськими політичними 
сферами, з якими нас лучить ідейна зв’язь, з якими ми можемо спільно 
працювати. Робили це досі, робитемо й далі, коли це не буде унеможлив-
лене через видалення нас або насильне зруйнування нашої організації»15. 

Продовжуючи далі свою думку, А. Жук закидав австрійській владі, 
що та хоче зруйнувати СВУ: «борючись проти нас, щоб знищити як са-
мостійну політичну організацію, коли не вдалось використовувати нас, 
поставили в залежність від себе злісні австрійсько-українські помічники 
сприйняли боротьбу в галицько-українському політичному таборі спеці-
ально в таборі національних демократів і довели до зруйнування Голов-
ної Української Ради та не функціонування УПК, натомість піднесли до 
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значіння партійну управу національно демократичної партії і її хотять 
вручити фактичний провід політики»16. Водночас він назвав умови, при 
яких була б можлива співпраця СВУ з австрійськими українцями – від-
новлення ГУР і при цьому її склад і управа «давали запоруку громад-
ського ведення політики національної» і не проводилась однією особою. 
Визнав готовність переїзду президії СВУ за межі Австро-Угорщини, але 
при цьому вимагав залишити періодичні видання в Німеччині. Також він 
підкреслював, що місце осідку СВУ – внутрішня справа організації. Під-
твердив, що вона готова йти «на одночасне в унормування відносин з 
обома державами …»17. Проводячи заходи щодо найскорішого вирішен-
ня питання відносин між СВУ і урядами Австро-Угорщини і Німеччини, 
А. Жук звернувся листом від 10 березня 1915 р. до президії ГУР, як до 
третьої сторони, для вирішення цього питання18. Зокрема запропонував 
скликати спеціальне засідання і при цьому запросити представників 
УПК, які вивчали раніше це питання. цим самим він, виступаючи від 
імені СВУ, хотів залучити австрійських українців для обговорення цієї 
проблеми і водночас отримати підтримку.

В архіві УВАН збереглась чернетка, написана рукою А. Жука і дато-
вана 12 квітням 1915 р., з назвою «Відносини ц[ентрального] к[омітету] 
Міністерства закордонних справ до Союзу визволення України», в якій 
аналізувались взаємини між австрійським урядом і СВУ з початку Пер-
шої світової війни. Зокрема, А. Жук констатував, що з початком військо-
вих дій австрійський уряд мав великі надії, що основним центром бо-
ротьби будуть території Російської імперії, а тому вступив у контакти 
з тими представниками українства, які дотримувались думок про пова-
лення Росії. Але зміна ситуації на фронтах – просування російської ар-
мії вглиб території Галичини, стали фактором перегляду відносин з СВУ. 
Тому контакти урядових чинників із організацією набували тимчасового 
характеру. На його переконання, тактика австрійської влади зводилась до 
таких постулатів: по-перше, зовні не повинно було складатись вражен-
ня про зникнення інтересу до української справи з боку австрійського 
уряду; по-друге, продовження діяльності СВУ було неможливим у тих 
обсягах, які були до початку кризи в подальшому; по-третє, австрійська 
влада могла б у будь-який час відновити відносини з ним. Розшифрову-
ючи два останні з них, він констатував: «Вимоги виставлені в пунктах 2 
і 3 мали б прийняти на себе з одного боку урядові чинники, з другого – 
Союз. ці сполучення цих двосторонніх зобов’язань повстає умова, в яку 
мало б увійти також бажання про перенесення головного осідку Союзу 
поза межі монархії і то в яку-небудь нейтральну державу з дешевими 
умовами життя, бажання яке базується на доцільності»19. При цьому 
А. Жук вважав можливим прийняти ці вимоги, але за певних обставин: 
отримання компенсації від МЗС Австрії 63600 крон у зв’язку з переїздом 
СВУ до Туреччини; отримання субвенції на однин рік по 100000 крон як 
від австрійської та німецької сторони для організації. При цьому СВУ 
зобов’язувалося не проводити ніяких політичних акцій і пропаганди на 
територіях означених країн, видавати свої періодичні видання за меж-



Історія української  еміграці ї

99

ами Австро-Угорщини і Німеччини, налагодити зв’язки із підросійською 
Україною, використовувати допомогу австрійських українців за згодою 
МЗС Австрії. У випадку порушення цих умов австрійська і німецька 
влада отримували повну свободу дій. А. Жук також наголосив, що СВУ 
готовий на вимогу генерального штабу монархії проводити за певні ко-
шти відповідну роботу в таборах для військовополонених. При цьому 
австрійці не відмовляли у її проведенні австрійським українцям. Під час 
обговорення питання про перенесення СВУ на територію інших країн, 
представники обох сторін готові були погодитись на цілковитий розрив20. 
Однак, як показують подальші дії австрійської влади, остаточного розри-
ву не відбулось. Крім того, А. Жук подавав дані, згідно з якими австрій-
ський і німецький уряди збільшили компенсаційні суми по 100000 крон 
кожна від заявлених СВУ 63600 крон21.

А. Жук спроектував події, якщо СВУ підпише австрійський про-
ект. Зокрема у Відні видавалось німецькомовне періодичне видання 
«Ukrainischen Nachrichten», яке співпрацювало з німецькомовними ав-
торами і установами. Закриття цього видання призвело б до того, що 
«Союз своїми німецькими і в інших мовах публікаціями з’єднав уже собі 
і справі, якій служить, прихильність широких кіл європейського науко-
вого і політичного світу. І ця органічна звязь нашої організації з полі-
тичним світом мала б без жодної відомої причини раптово урватись. Не 
говоримо вже про те, як би це сприйняли наші нові приятелі і наші старі 
вороги»22. Налагодження видавничого органу в нейтральних країнах і в 
тих, які підтримують Австро-Угорщину і Німеччину, було на переконан-
ня А. Жука неможливим через низку обставин. При цьому він визнав, 
що фінансова підтримка австрійців відігравала важливу роль у проведені 
видавничо-інформаційні діяльності СВУ як у межах самої Австро-Угор-
щини, так і за межами її. Крім того, А. Жук прохав австрійську владу, 
щоб та не перешкоджала діяльності громадян Австро-Угорщини, які 
мали відносини з СВУ. При цьому він наголосив, що австрійсько-укра-
їнські політичні кола не мають виправданих претензій до СВУ, тоді як 
останній «має цілком оправданий жаль до тих австрійсько-українських 
політиків, які використовують деструктивні елементи з поміж російсько-
української еміграції в боротьбі проти Союзу, а одного бувшого члена 
нашої організації п. Донцова, російського українця, вже від трьох місяців 
тримають у Берліні, як свого журналістичного інформатора і поручили 
йому ведення німецької кореспонденції від імені якоїсь «центральної 
української організації»23.

Залишення меж Австро-Угорщини негативно відіб’ється на про-
пагандистській роботі серед полонених російських українців і зробить 
«кепське вражіння на полонених, з якими Союз має тепер до діла. – за-
значав А. Жук, – Факту сього не можна буде сховати, розголосити його, 
та ще в спеціальнім освітленню наші вороги – внутрішні в освітленню 
ворожім до нас, а втішнім – ворожім до обох держав. Так само серед за-
галу української суспільності опущення Союзом Австрії, спинення тут 
видавництв, без можливості розпочати їх у Німеччині, зробить як найфа-
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тальніше вражіння і буде людьми знаючими закулісну сторону цеї справи 
витолкуватись, як брак інтересу у обох держав до української справи»24.

Наприкінці звернення до австрійського міністерства закордон-
них справ А. Жук підтвердив думку про перенесення президії СВУ до 
нейтральної країни за умови, що німецький уряд дозволить проводити 
видавничу діяльність у Берліні, а в свою чергу австрійці дадуть змогу 
завершити видання книжок і культурно-просвітню роботу серед поло-
нених. Крім того, він наполягав на підписані умов співпраці з австро-
угорським і німецькими урядами окремо, також торкнувся фінансової 
сторони перенесення діяльності СВУ, зокрема просив виділити річну 
субвенцію в розмірі 300000 крон на загальні потреби організації і при-
йняти делегацію її представників австрійським МЗС.

У черговому проекті умов, датованому березнем 1915 р., про взаєми-
ни між СВУ і союзними державами А. Жук висловлював сподівання, що 
запропоновану раніше суму (100000 крон) австрійський уряд виплатить 
на перенесення діяльності СВУ, а обіцяні раніше 50000 крон на робо-
ту в таборі військовополонених дозволить переправити на загальні його 
цілі25. Водночас він зробив кілька застережень: а) отримання коштів від 
австрійської сторони може бути припинене у разі створення української 
держави; б) відмова від фінансування у випадку, коли СВУ дійде висно-
вку, що співробітництво з урядами країн не відповідає його інтересам. 
При цьому А. Жук накреслив основні напрямки, якими буде займатись 
організація. Зокрема видання українських періодичних видань, які не 
поширюватимуться на території Австро-Угорщини; залучення австрій-
ських українців до роботи в СВУ у порозумінні з Загальною Українською 
Радою і урядами країн і навпаки. Також він буде проводити інформа-
ційно-культурну роботу у таборах для військовополонених на території 
двох країн з їхнього дозволу і фінансової допомоги. Для кращих відно-
син з двома країнами А. Жук пропонував у Відні і Берліні залишити по 
представнику СВУ із персоналом, які будуть опікуватись таборовими по-
лоненими і підтримувати контакти з австрійськими українцями і органі-
заціями. Опікуючись українськими полоненими, він висловлював думку, 
що після завершення війни надати їм можливість залишитись в Австрії і 
отримати громадянство, не виключав у випадку: «Коли би Австрія діста-
ла російську Україну або навіть якусь меншу часть української території, 
то всі особи стають через те саме австрійськими горожанами»26.

Отже, австрійці все ж дозволили залишитись СВУ у Відні. Натомість 
припинили офіційно підтримувати його. Частина пунктів проекту пла-
ну А. Жука австрійська влада підтримала. Історія з ініціювання австрій-
ською владою перенесення осідку СВУ дала грунт для роздумів А. Жуку, 
який все більше переконувався, що для вирішення українського питання 
ні Австро-Угорщина і Німеччина не будуть робити реальних кроків, об-
межуючись тільки пустими заявами і деклараціями.
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УДК 929Ніковський(477.74)
Микола Горбатюк

ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
АНДРІЯ НІКОВСЬКОГО: ДОКУМЕНТИ ДО БІОГРАФІЇ

На основі архівних документів та газетних публікацій детально проа налі-
зовано одеський період життя відомого українського громадсько-політичного та 
культурно-просвітнього діяча А. Ніковського. Опубліковано низку документів, 
що ілюструють згадану частину його біографії.

Ключові слова: Андрій Ніковський, Одеса, Новоросійський університет, 
Одеська «Просвіта», газета «Рада».

На основе архивных документов и газетных публикаций подробно проана-
ли зирован одесский период жизни известного украинского общественно-поли-
тического и культурно-просветительского деятеля А. Никовского. Опубли кован 
ряд документов, иллюстрирующих упомянутую часть его биографии.

Ключевые слова: Андрей Никовский, Одесса, Новороссийский университет, 
Одесская «Просвита», газета «Рада».

On the basis of archival documents and newspaper articles, the author analyzes 
in detail the life period, spent in Odesa, of the famous Ukrainian socio-political, cul-
tural and educational activist A. Nikovs’kyi. A number of documents illustrating the 
mentioned above part of his biography is published.

Key words: Andrii Nikovs’kyi, Odesa, Novorosiys’kyi University, «Prosvita 
(Enlightenment)» of Odesa, the newspaper «Rada (The Council)».

Одним із актуальних завдань вітчизняної історичної науки з часів 
здобуття Україною незалежності є заповнення прогалин у вивченні біо-
графій українців, імена яких замовчувалися з ідеологічних мотивів у 
часи домінування компартійної системи. До таких українців належить 
і Андрій Ніковський – відомий громадсько-політичний і культурно-про-
світний діяч, мовознавець та публіцист.

Життя та діяльність А. Ніковського уже були предметом дослі-
дження. Зокрема Ю. Середенко дослідила його творчу та епістолярну 
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спадщину1, П. Дунай проаналізувала літературно-критичну діяльність2, 
Н. Миронець та І. Старовойтенко здійснили низку публікацій листів ді-
яча3. Нами було проведено вивчення громадсько-політичної діяльності 
А. Ніковського та опубліковано частину його епістолярію4. Водночас 
слід зауважити, що окремі періоди життя А. Ніковського (у тому числі й 
одеський) ще не були предметом наукового пошуку. Також потребує про-
довження робота із публікації документів, листування та творчої спад-
щини діяча.

Андрій Васильович Ніковський народився 3 жовтня 1885 р. у селі 
Малий Буялик Херсонської губернії (нині – село Свердлове Комінтернів-
ського району Одеської області)5. Село являло собою грецьку (за інши-
ми даними – німецьку) колонію із доволі розвиненою інфраструктурою: 
воно було центром Мало-Буялицької волості Одеського повіту, станом на 
1886 р. тут мешкало 1937 осіб, налічувалось 222 дворових господарства, 
існували православна церква, школа, поштова станція та 5 магазинів6. 
як свідчать записи у метричній книзі Іоано-Предтеченської церкви села 
Малий Буялик Одеського повіту Херсонської єпархії його батьками були 
Василь Євстафійович Ніковський та його законна дружина – Ірина Опа-
насівна, обоє православного віросповідання7. Мати А. Ніковського похо-
дила із простих селян з під Березані Одеського повіту; батько належав до 
очаківських міщан, а його рід походив з «дрібних панів» з Київщини8. Із 
свідоцтва про народження А. Ніковського дізнаємось, що його хрещени-
ми батьками були одеський міщанин Василь Іванович Чумний і солдатка 
Олімпіада Матвіївна Байкова9.

У шестирічному віці малий Андрій осиротів. Після смерті батька 
його мати вийшла заміж вдруге і переїхала до Одеси, в «єврейських квар-
талах» якої промайнуло дитинство А. Ніковського. Тут же, в Одесі, він 
навчався у народній школі. Після закінчення школи у 1897 р. один рік 
працював разом зі своїм вітчимом у лазні Ісаковича в Одесі, «чистячи од-
відачам чоботи, підсушуючи простирадла, бігаючи за квасом і милом»10. 
Після цього – деякий час слюсарем і прикажчиком11.

Відомості про дитячі роки і ранню юність А. Ніковського мають 
фрагментарний характер. Так, Ю. лавріненко пише: «якось маленьким 
хлопчиком стояв Андрій Ніковський перед вивіскою магазину в Оде-
сі і на запитання одного пана, що він робить, відповів: «Учусь, дядю, 
читати». Зворушений пан поміг хлопцеві здобути освіту, і Андрій блис-
куче закінчив в Одесі не тільки гімназію, а й Одеський університет»12. 
Очевидно цією доленосною зустріччю була зустріч із сином одеського 
ювеліра М. еліком. А. Ніковський писав, що цей сповнений «ідеалістич-
них пориваннів і бажання виводити в люди «кухаркиных детей» юнак 
«спокусив» його «розкішними вигодами знання і освіти» і підготував до 
вступу в гімназію13.

Навчався А. Ніковський у П’ятій Одеській гімназії, яку закінчив у 
травні 1905 р. Із його атестату зрілості дізнаємось, що при відмінній 
поведінці А. Ніковський виявляв достатню старанність при підготовці 
уроків та письмових робіт і однаковий інтерес до всіх предметів. На-
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вчався Андрій добре і з 14 років вже заробляв собі на життя приватни-
ми уроками. Втім, він не був відмінником, оскільки в атестаті кількість 
«п’ятірок», «четвірок» і «трійок» приблизно рівна. Найцікавішими дис-
циплінами для нього були географія, математична географія і фізика, з 
яких він мав оцінку «5»14.

Очевидно саме інтерес до природничих і математичних наук став 
вирішальним у виборі подальшого життєвого шляху А. Ніковського, 
оскільки 8 серпня 1905 р. він подав на ім’я ректора Новоросійського уні-
верситету в Одесі І. Занчевського прохання про зарахування його сту-
дентом природничого відділення фізико-математичного факультету15. 
Провчившись в університеті трохи більше року, перебуваючи під вра-
женням від революційних подій 1905 р. та впливом українофільського 
оточення, у першу чергу Одеської «Просвіти», А. Ніковський змінив свої 
погляди. 16 вересня 1906 р. він звернувся до ректора університету з про-
ханням перевести його на історико-філологічний факультет16. Невдовзі 
прохання було задоволене, і молодий студент почав активно працювати 
на слов’яно-руському відділені факультету17.

як можемо дізнатися із документів під назвою «Запис на лекції сту-
дента історико-філологічного факультету словесного відділення Ніков-
ського Андрія Васильовича» (зберігаються в Державному архіві Одеської 
області; наявно 8 таких карток за період 1907–1912 рр.), в університеті 
він відвідував лекції з російської, чеської, болгарської, польської, серб-
ської, німецької, старослов’янської мов та санскриту, вивчав російську 
історію, історію грецької, римської, візантійської, західноєвропейської, 
російської літератури, загальне мовознавство, логіку, психологію та низ-
ку інших дисциплін18.

Під керівництвом професора Б. ляпунова А. Ніковський працю-
вав над розробкою наукової теми «язык «Малороссийских повестей» 
И.Ф. Квитки-Основяненка, как материал для истории русских говоров 
и в связи с языком древне-русских памятников». Досліджуючи цю тему, 
він влітку 1910 р. здійснив діалектологічну експедицію в околиці міста 
Хотин Бессарабської губернії (тепер Чернівецька обл.), де робив запи-
си місцевої української говірки в селах Кулішівці, Вітрянці та Кельмен-
ці. На жаль, зібрані матеріали опубліковані не були19. Під час подорожі 
А. Ніковський захворів на малярію, яка сильно підірвала і без того слабке 
студентське здоров’я. Через хворобу він не встиг обробити зібраний ма-
теріал та вчасно представити наукову роботу в університет. На прохання 
проф. Б. ляпунова керівництво факультету дало А. Ніковському змогу 
закінчити розпочату роботу – продовживши термін його навчання ще на 
один рік – до 1 лютого 1912 р.20

Наприкінці серпня – на початку вересня 1908 р. А. Ніковський одру-
жився із слухачкою місцевих жіночих курсів Наталією Дмитрівною 
Христо, гречанкою за походженням. як свідчать документи з особової 
справи студента Новоросійського університету А. Ніковського, одружу-
ючись, він дотримався всіх необхідних формальностей, зокрема отримав 
дозвіл на одруження від ректора університету та від своєї матері і мате-
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рі майбутньої дружини21. За твердженням дослідниці творчої спадщини 
А. Ніковського Ю. Середенко, тоді ж він почав співпрацювати із дру-
карнею своєї тещі Софії Христо. Там, зокрема, він видав першу книж-
ку молодої письменниці Галини Журби – збірку оповідань «З життя» 
(1908 р.)22.

Навчаючись в університеті, А. Ніковський влився у політичне життя 
в Україні. Зокрема, він брав участь у роботі Товариства українських по-
ступовців, що виникло 5 вересня 1908 р. після ліквідації УДРП. Утво-
рення ТУП супроводжувалося появою громад товариства у близько 40 
містах України. В Одесі виникло два гуртки ТУП: «Стара громада», 
під керівництвом М. Комарова і «Молода Громада», на чолі якої стояв 
С. Шелухін. А. Ніковський був членом «Молодої громади», до якої також 
входили В. Чеховський, І. луценко, І. липа та В. Боровик23. Метою своєї 
діяльності як члена ТУП А. Ніковський вважав боротьбу за автономію 
України в оновленій республіканській Росії24.

Активна громадська діяльність А. Ніковського та його участь у про-
світянському русі сприяли тому, що він став делегатом від одеського 
студентства у Всеслов’янському студентському з’їзді, який проходив 
11-17 червня 1908 р. у Празі. Значну фінансову допомогу на подорож 
А. Ніковський отримав від Ради товариства «Просвіта» в Одесі. Під час 
поїздки він виконав низку доручень Ради, а після повернення прозвіту-
вав перед нею про свою подорож25.

У з’їзді взяло участь близько 300 делегатів26. Українська делегація 
була однією з найчисельніших і за кількістю учасників займала 4 місце 
(20 делегатів, лише 1 – з Одеси). Метою участі у з’їзді українських пред-
ставників, за словами О. Колесси, була боротьба за «право до свобідного 
життя» і здобуття можливості вільного культурного розвитку27. Позитив-
ні наслідки з’їзду для української студентської молоді добре охаракте-
ризував В. Піснячевський: «Він зблизив її з молоддю таких само при-
гноблених народів, як і український, і показав ясно, де наше суспільство, 
[…] може знайти тверду піддержку в тяжкій боротьбі. […] Він показав 
не тільки широкому українському, але й загальнослов’янському суспіль-
ству, що на Сході Європи, в степах України росте і зріє нова сила, дужа 
поки що більше своїм числом, ніж культурним розвоєм, але й цей остан-
ній не за горами»28.

Активна громадська позиція А. Ніковського добре виявилась в його 
участі у роботі Одеського товариства «Просвіта»: він був одним із його 
засновників, членом ради, секретарем і бібліотекарем29. Саме А. Ніков-
ський займався впорядкуванням бібліотеки, купленої у вдови колишньо-
го лідера Одеської Громади, відомого історика і педагога л. Смоленсько-
го30. На початку 1907 р. в бібліотеці одеської «Просвіти» нараховувалося 
близько 1600 примірників книг31. До кінця 1907 р. А. Ніковський завер-
шив її впорядкування, розробив правила для читачів та склав система-
тичний каталог. На той час бібліотека вже мала 2068 томів видань32.

А. Ніковський активно долучався до пропаганди культурних здобут-
ків українського народу, що було одним із головних напрямків діяльності 
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одеської «Просвіти». Він був одним із найбільш активних референтів то-
вариства. його доповіді найчастіше стосувалися української літератури, 
драматургії і театру. Зокрема, впродовж 1907 р. він прочитав такі рефе-
рати: 1) «Артистична діяльність М. Садовського (з приводу 25-літнього 
ювилею)» (5 травня 1907 р.)33, 2) «Нові течії в українській літературі» 
(10 жовтня 1907 р.)34, 3) «Дрібні оповідання Винниченка» і 4) «Про поезії 
Олеся (одповідь на рецензію Ів. Франко)» (жовтень-листопад 1907 р.)35, 
5) «М. К. Заньковецька, яко національний талант» (1 грудня 1907 р.)36.

Високу оцінку лектору-початківцю А. Ніковському дав Д. Дорошен-
ко, який гостював у одеській «Просвіті» в грудні 1907 р. і був присутній 
на її засіданнях. «Читав молоденький студент – д[обродій] Ніковський, – 
писав Д. Дорошенко – кажуть, що це один з найкращих тут лекторів. 
Реферат був про М. Заньковецьку з приводу її ювилею. Зложений рефе-
рат дуже вміло, з хистом… Читає д. Ніковський виразно, досить гарною 
виробленою мовою, але зовсім тихо; мені здавалось, що в останніх рядах 
його зовсім не чують»37.

У 1908 р. А. Ніковський прочитав ще 5 доповідей на літературно-
мистецькі теми: 1) «Український театр і артистична діяльність М. Зань-
ковецької» (19 січня 1908 р.), 2) «М. Старицький, як поет», 3) «Батьки і 
діти в сучасній українській драматичній літературі» (4 жовтня 1908 р.), 
4) «П. Барвінський – оповідання й драматичні твори» (29 листопада 
1908 р.) та 5) «Творчість С. Черкасенка (з приводу збірки «На шахті»)» 
(20 грудня 1908 р.)38. 18 лютого 1909 р. А. Ніковський прочитав рефе-
рат «Українська критика і молоді письменники». На цьому засіданні, у 
зв’язку із забороною місцевої влади, були присутні тільки члени «Про-
світи»39.

У липні 1908 р. Сенат видав указ, згідно з яким діяльність україн-
ських освітніх організацій визначалася такою, що може «загрожувати 
громадському спокою»40. Російська влада отримала юридичні підстави 
для тиску на «Просвіти» та їх закриття. царська адміністрація Одеси від-
разу ж заборонила просвітянам влаштовувати вечори українською мо-
вою, було введено попередню цензуру на реферати, п’єси та вірші41. Така 
політика місцевої адміністрації, на думку А. Ніковського, призвела до 
зменшення кількості рефератів, прочитаних у «Просвіті» з 62-х у 1907 р. 
до 42-х у 1908 р.42 «Історія одеської «Просвіти» в 1908 р., – писав він – це 
досить сумна історія українського товариства, що не стільки працювало 
для просвіти українського люду в Одесі, скільки змагалося за спромож-
ність працювати43.

У 1909 р. наступ на український національний рух в Одесі продо-
вжився. 10 січня 1909 р. було заборонено читати реферати і декламу-
вати вірші на заходах товариства, а літературно-наукові зібрання, які 
«Просвіта» влаштовувала по середах, ставали закритими. Було накладе-
но заборону на ряд доповідей, між іншим, і на реферат А. Ніковського 
«Український вертеп»44. 28 листопада 1909 р. царська влада закрила то-
вариство45, мотивуючи це тим, що національні організації вносять «разд-
воение в единый русский народ»46. Останні, прощальні, збори просвітян 
відбулися 8 грудня 1909 р.47.
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Після закриття «Просвіти» А. Ніковський вступив до Одеської сту-
дентської громади, де читав курси мови й письменства в таємних групах 
шкільної молоді одеських гімназій та семінарії48.

Згодом А. Ніковський спільно з іншими одеськими просвітянами 
взяв участь у створені Українського клубу та музично-драматичного то-
вариства «Українська хата». Перші загальні збори Українського клубу 
відбулися 3 жовтня 1910 р. Збори ухвалили заснувати власний хор і дра-
матичний гурток й організувати при клубі такі комісії: драматичну, спі-
вочу, літературну та дитячих вечорів. А. Ніковський, разом із колишніми 
просвітянами С. Шелухіним, М. Комаровим, л. Ковальчуком, І. липою, 
В. Чеховським, І. Бондаренком, увійшов до складу літературної комісії. 
А його дружина – Наталя Дмитрівна – працювала у комісії дитячих вечо-
рів (разом з л. Шелухіною, Є. Чеховською, Ф. Бондаренко)49.

А. Ніковський брав активну участь у просвітницькій роботі одесько-
го Українського клубу. Зокрема, 26 лютого 1911 р. він прочитав реферат 
«Українська література і кріпацтво»50, а 13 листопада 1911 р., з нагоди 
100 річниці з дня народження Маркіяна Шашкевича – реферат про його 
життя і творчість51. Проте заходи «Українського Клубу» та «Української 
хати» не були такими масштабними як заходи «Просвіти», а характер їх-
ньої діяльності часто не відповідав завданню поширення ідей національ-
ного відродження. Характеризуючи нові організації на початку 1912 р., 
А. Ніковський писав, що це «зовсім інший коленкор: не просвітиш і не 
просвітишся»52.

Завдяки зусиллям А. Ніковського в середині листопада 1911 р. в Оде-
сі з’явилася книгарня «Діло», яка займалася розповсюдженням україн-
ської літератури та передплатою і дрібним продажем газети «Рада». За-
відувала книгарнею дружина А. Ніковського – Наталя Дмитрівна53.

Ще одним важливим напрямком громадської діяльності А. Ніков-
ського була співпраця з різними періодичними виданнями, у першу чергу 
з газетою «Рада». Дописувачем щоденки він став у 1907 р., надсилаючи 
«кореспонденції про боротьбу генерала Толмачова з одеською «Просві-
тою» та рецензії на книжки»54. Перші дописи А. Ніковського до «Ради» є 
одним із найцінніших джерел для дослідження історії одеської «Просві-
ти». У них він детально описував діяльність товариства, активно висту-
пав проти нападок на одеську «Просвіту» російської реакційної преси55, 
відстоював право українців на відкриття школи з українською мовою ви-
кладання тощо. Статті А. Ніковського виходили в «Раді» переважно в 
рубриці «З життя «Просвіт», або під назвою «лист з Одеси».

Співпраця А. Ніковського з «Радою» не обмежувалась журналіст-
ськими дописами, він намагався впливати на загальний напрямок газети 
та її тон. У листах до Є. Чикаленка він радив уникати в газеті різких ви-
ступів проти росіян і поляків та зайвої полеміки з іншими виданнями56, 
наполягав на збільшенні критичних статей, інформації про діяльність 
нових видавничих організацій, про життя письменників57, пропонував 
збільшити кількість рубрик, краще класифікувати інформацію та давати 
кожному повідомленню окремий заголовок58.
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Наприкінці жовтня – на початку листопада 1909 р. відбулася перша 
зустріч А. Ніковського з Є. Чикаленком, під час якої молодий журналіст 
на прохання видавця пообіцяв подавати до газети більше матеріалів59. У 
цей період А. Ніковський у своїх дописах значну увагу приділяв висвіт-
ленню виборів до Одеської міської думи. Молодий журналіст не лише ін-
формував широкий загал про політичні перипетії у місті, але й намагався 
донести до українців позицію ТУП. Зокрема, він захищав право євреїв на 
представництво у міській думі, відстоював ідею рівності націй; виступав 
за порозуміння українських, російських, єврейських та польських посту-
повців Одеси задля досягнення спільних цілей60.

У зазначений період А. Ніковський також співпрацював і з іншими 
виданнями: журналом «Украинская жизнь», що виходив у Москві під ре-
дакцією С. Петлюри, літературно-науковим вісником та газетою «Одес-
ские новости», де він вів відділ «Из украинской жизни» і писав статті 
під псевдонімом Ан. яринович61. як свідчать документи жандармського 
управління м. Одеси, у жовтні 1912 р. А. Ніковський намагався започат-
кувати видання нової україномовної газети «Народня справа»62.

Навесні 1912 р. завершилося навчання А. Ніковського в Новоросій-
ському університеті. Впродовж січня–квітня 1912 р. він здав в універси-
теті 10 екзаменів; останній іспит було призначено на 31 травня 1912 р. 
Втім, уже на початку травня А. Ніковський відмовився від подальшого 
складання екзаменів, оскільки з наявними оцінками він міг розрахову-
вати лише на отримання диплому ІІ-го ступеню, що у свою чергу закри-
вало йому шлях до магістерських іспитів. Прагнучи отримати диплом 
І-го ступеня, А. Ніковський вирішив перенести складання держаних ек-
заменів на весну 1913 р., обмежившись отриманням залікового свідоцтва 
про закінчення університетського курсу, яке давало право викладати у 
гімназії 63.

У цей же час, на фоні загострення протиріч між колективом газе-
ти «Рада» та її редактором М. Павловським, Є. Чикаленко запропону-
вав А. Ніковському, якого знав як «освіченого, кебетливого і акуратного 
газетного робітника, […] дуже симпатичну, солідну людину»64, очолити 
газету на період відпустки постійного редактора. Останній відразу ж по-
годився65.

У редакції «Ради» А. Ніковський швидко знайшов спільну мову з її 
співробітниками – С. Васильченком, М. Вороним, М. Гехтером, Д. Доро-
шенком, С. Єфремовим, А. Кузьминським, П. Понятенком, М. Поршем 
та ін.66. Психологічні портрети, особисті риси та професійні якості спів-
робітників редакції знайшли відображення у листах А. Ніковського до 
Є. Чикаленка67.

Свою тимчасову роботу в редакції «Ради» А. Ніковський завершив 
19 липня 1912 р., коли і виїхав до Одеси. В останньому листі з Києва до 
Є. Чикаленка він підсумовував: «За що я Вам без кінця вдячний, так за 
те, що дали змоги на редакторській посаді черпнути щирого життя і жва-
вої роботи. Робилося мені весь час легко і весело. І тепер поїду з гарним 
почуттям людини, що побувала на гарній, вдячній роботі»68. Є. Чикален-
ко також був задоволений своїм новим співробітником. Даючи високу 
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оцінку роботі А. Ніковського, 12 листопада 1912 р. видавець «Ради» у 
своєму щоденнику записав: «він той місяць вів газету добре, цікаво, хоч 
ще не мав ніякого досвіду»69.

Після повернення в Одесу А. Ніковський посилено працював над 
аналізом лексичного складу мови газети «Рада». «Мова – це щось таке 
мінливе, рухливе, непостійне, чому ніяк не можна вказати шляху розвит-
ку, тим більше, що всі закони її складаються post factum»70 – писав він 
Є. Чикаленку і переконував, що їх спільним завданням має бути запро-
вадження через газету правильних лексичних форм71.

Протягом 1912–1913 навчального року А. Ніковський працював ви-
кладачем російської мови та педагогіки у двох одеських жіночих гімна-
зіях. На службу до гімназій е. Вісковатової А. Ніковський вступив 3 лис-
топада 1912 р. і викладав тут російську мову в V та VІ класах і російську 
мову та педагогіку в VІІ класі72. Праця у гімназії О. Белен-де-Баллю роз-
почалась 20 листопада 1912 р. і обмежувалася викладанням російської 
мови у VІ та VІІ класах73.

Працювати доводилось по 12-13 годин на добу, оскільки тільки лек-
цій молодий вчитель мав 31 на тиждень, а ще була перевірка зошитів, 
підготовка до свят з нагоди 300-річчя дому Романових та ін.74. Роботу в 
гімназіях він у листі до Є. Чикаленка описував так: «Сьогодня на 5-му 
уроці хотів уже було покласти голову на катедру і голосно заплакати, 
та якось здержався. Під 5-й урок голосу зовсім нема; дмешся, а добути 
гласу не вдається; голова порожня, аж торохтить, снідати ніколи, і ци-
гарку впхати до рота на уроці не годиться – отже голод такий, що в очах 
крутиться»75. Утім, викладання у гімназії забезпечувало А. Ніковському 
стабільний і доволі значний прибуток, що у свою чергу дозволило йому 
перестати розглядати журналістику як спосіб заробляння грошей і скон-
центруватися на цікавих для нього темах76. До того ж у викладацькій 
діяльності А. Ніковському подобалась увага і захоплення учениць, їхнє 
щире відношення до вчителя77.

Влітку 1913 р. А. Ніковський, незважаючи на запрошення керівни-
цтва гімназій78, прийняв пропозицію Є. Чикаленка стати постійним ре-
дактором «Ради», яку очолював з 1 липня 1913 р. до 20 липня 1914 р.79. 
Не дивлячись на те, що робота у навчальних закладах була більш прибут-
ковою, А. Ніковський до викладання більше не повертався. Пояснюючи 
причини свого рішення, він писав у листі до Є. Чикаленка: «коли вже 
дихнув цим літературним повітрям – іншого не хочеться, а до того ж не 
буде з мене педагога більш задоволеного собою, ніж тепер газетяр»80.

Із переїздом А. Ніковського до Києва одеський період його життя 
закінчився. Відтепер в Одесу він навідувався не часто – переважно у гро-
мадських та родинних справах. Ще меншу роль рідне місто почало віді-
гравати у його житті після 1917 р., коли центр громадсько-політичних 
подій повністю перемістився у Київ, а самого А. Ніковського поглинув 
вир національно-визвольних змагань.

Далі публікуємо 12 документів, які ілюструють історію життя А. Ні-
ковського в Одесі. Всі ці документи зберігаються у центральному дер-
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жавному історичному архіві, м. Київ та Державному архіві Одеської об-
ласті. Зокрема, це − свідоцтво про народження, документи про навчання 
у П’ятій Одеській гімназії та Новоросійському університеті (посвідчен-
ня, прохання, атестати), одруження з Н. Христо, роботу в Одеських жі-
ночих гімназіях тощо.

Тексти документів публікуємо без скорочень, мовою оригіналу 
зі збереженням стилістичних та орфографічних особливостей. Букви 
«єрь», «ять» та «і», що використовувались у дореформеній російській 
орфографії, замінено на сучасні відповідники (пропуск, «е» та «и» відпо-
відно). Археографічне опрацювання текстів документів проведено згід-
но із загальноприйнятими правилами:

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

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

− відсутні знаки пунктуації проставлено таким чином, щоб вони не 
спотворювали зміст документа;

− власноручні підписи на документах у публікації подано курсивом.
Місце і час створення документів визначено за їхнім змістом і ав-

торським датуванням. Незалежно від наявності у листі авторської дати, 
вказівку упорядника на час і місце написання листа подано над автор-
ським текстом праворуч. Дату та/або місце створення документа, якщо 
їх встановлено за змістом, зазначено у квадратних дужках.

Документи розміщено у хронологічній послідовності. Публікація 
супроводжується коментарями, у яких подано пояснення термінів, слів 
іншомовного походження, історичних подій, а також здійснено ідентифі-
кацію персоналій та географічних назв.
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№ 1
СВІДОцТВО ПРО НАРОДЖеННя А. НІКОВСЬКОГО

26 березня 1888 р., 
с. Малий Буялик Херсонської губ.

Свидетельство
Мы нижеподписавшиеся священно и церковнослужители Херсонской 

епар хии, Одесского уезда, села Малого Буялыка1, Иоанно-Предтеченской 
церкви собственноручным подписом и приложением церковной печати, сви-
детельствуем в том, что в метрической книге2 приходской нашей церкви за 
тысяча восемьсот восемьдесят пятый год, в 1-й части3, под № 38, записан акт 
следующего содержания: 1885 года, октября третьего дня, родился, а шестого 
числа крещен Андрей; родители его: Очаковский мещанин Василий евстафиев 
Никовский и законная жена его Ирина Афанасьевна, оба православные. Во-
сприемниками4 были: Одесский мещанин Василий Иванов Чумный и солдатка 
Олимпиада Матвеева Байкова. Таинство крещения совершал Антоний Стоянов 
с псаломщиками Антонием Ивановым и Иваном Паненко.

1888 года 26 марта
Священник        подпись
Печать

Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.), ф. 45, оп. 1, 
спр. 9495, арк. 22. Копія, рукопис.
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№ 2
АТеСТАТ А. НІКОВСЬКОГО 

ПРО ЗАКІНЧеННя 5-Ї ОДеСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 
31 травня 1905 р., м. Одеса

Аттестат зрелости
Дан сей сыну мещанина Андрею Никовскому, вероисповедания православ-

ного, родившемуся третьего октября 1885 года, обучавшемуся в Одесской 5-й 
гимназии5 – восемь лет и пробывшему один год в восьмом классе, в том, во 
первых, что на основании наблюдений за все время обучения его в Одесской 
5-ой гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении 
и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ достаточная, 
прилежание хорошее и любознательность одинаковая по всем предметам, во 
вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:

Предметы гимназического 
курса

Отметки, выстав л [енные] 
на педагогическом сов[ете] 

на осн[овании] § 74 
Правил об испыт[аниях], 

утвержд[енных] 
Мин[истерством] 

Народ[ного] Просв[ещения] 
12 марта 1891 г.

На испытании
происходившем

1. Закон Божий 5(пять) 5(пять)

2. Русский яз[ык] с 
церк[овно]- слав[янским] 
и словесность

4(четыре) 4(четыре)

3. логика 3(три) _____//_____

4. латинский язык 3(три) 3(три)

5. Греческий язык 3(три) 3(три)

6. Математика 3(три) 3(три)

7. Математическая 
география

5(пять) _____//_____

8. Физика 5(пять) _____//_____

9. История 4(четыре) 4(четыре)

10. География 5(пять) _____//_____

11. Французский язык 4(четыре) 4(четыре)

12. Немецкий язык. _____//_____ _____//_____

На основании чего и выдан ему сей аттестат зрелости, предоставляющий 
все права, обозначенные в §§ 130-132, Высочайше утвержденного 30 июля 1871 
года устава гимназий и прогимназий6.
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Директор Одесской 5-ой гимназии  подпись
И[сполняющий] о[бязаности] инспектора  подпись
Законоучитель подпись
Члены педагогического совета  подписи 

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 18, 19–20. Оригінал, рукопис 
на бланку.

№ 3
СВІДОцТВО А. НІКОВСЬКОГО ПРО ПРИПИСКУ 

ДО ПРИЗИВНОЇ ДІлЬНИцІ* 

2 червня 1905 р., м. Одеса

Свидетельство о приписке к призовому участку

Мещанин гор[ода] Очакова Андрей Васильевич Никовский, православного 
вероисповедания, родившийся третьего октября тысяча восемьсот восемьдесят 
пятого года, приписан, для отбытия воинской повинности в тысяча девятьсот 
седьмом году, к пятому призывному участку (города Очакова) Одесского уезда, 
в том и выдано ему, Никовскому, это свидетельство из Очаковской городской 
управы 2-го июня 1905 года за № пятьсот шестьдесят вторыми.

Городской Голова  подпись
Членъ Управы подпись
Секретарь подпись

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 23. Оригінал, машинопис.

* На документі містяться відбиток круглої печатки із зображенням герба Херсонської 
губернії та надписом «Печать Очаковской городской управы».

№ 4
ПОСВІДЧеННя ОЧАКІВСЬКОЇ МІЩАНСЬКОЇ УПРАВИ 

ПРО ВІДСУТНІСТЬ З ЇЇ БОКУ ПеРеШКОД ЩОДО ВСТУПУ 
А. НІКОВСЬКОГО ДО ВИЩОГО НАВЧАлЬНОГО ЗАКлАДУ

1 серпня 1905 р., м. Очаків

Удостоверение
Дано сие за надлежащею подписью и приложением печати Очаковскому 

мещанину Андрею Васильевичу Никовскому, 20 лет, в том, что на поступление 
его в высшее учебное заведение для получения образования, со стороны 
Очаковской Мещанской управы препятствий не встречается

Мещанский староста  подпись

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 21. Копія, рукопис.
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№ 5
ПРОХАННя А. НІКОВСЬКОГО ПРО йОГО ЗАРАХУВАННя 

НА ПРИРОДНИЧе ВІДДІлеННя ФІЗИКО-МАТеМАТИЧНОГО 
ФАКУлЬТеТУ ІМПеРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІйСЬКОГО 

УНІВеРСИТеТУ*

8 серпня 1905 р., м. Одеса

его превосходительству
господину ректору7 Императорского

Новороссийского университета
от очаковского мещанина

Андрея Васильевича Никовского

Прошение

Окончив в текущем 1905 году Одесскую 5-ю гимназию и желая продолжать 
образование, честь имею покорнейше просить Ваше превосходительство зачис-
лить меня в число студентов Императорского Новороссийского универ ситета по 
естественному отделению физико-математического факультета. 

При сем прилагаю: аттестат зрелости, метрическое свидетельство, уволь-
нительное свидетельство от мещанской управы, выписку из кондуита8 и свиде-
тельство о приписке к призывному участку.

Андрей Никовский

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 9. Оригінал, рукопис.

* На документі містяться відбиток прямокутного штампу з надписом «Императорский 
Новороссийский университет 8 авг[уста] 1905 [г.]», резолюція «По взносе платы за 
слушание лекций – зачислить августа 8 дня 1905 г. Ректор И. Зан[чевский]», внизу 
документа надпис – «Принято 25 руб. ___ коп. августа 8 дня 1905 г. Казначей (підпис). 
Кв[итанция] № 2054 (підпис)».

№ 6
ПРОХАННя А. НІКОВСЬКОГО ПРО йОГО ПеРеВеДеННя НА 
ІСТОРИКО-ФІлОлОГІЧНИй ФАКУлЬТеТ ІМПеРАТОРСЬКОГО 

НОВОРОСІйСЬКОГО УНІВеРСИТеТУ*

16 вересня 1906 р., м. Одеса

его превосходительству г[осподи]ну 
ректору Императорского

Новороссийского университета
студента 1-го семестра 

естественного отделения 
физико-математического факультета

Андрея Васильевича Никовского
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Прошение
Имею честь просить Ваше превосходительство сделать зависящее от Вас 

распоряжение о переводе меня на историко-филологический факультет.

Андрей Никовский

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 6. Оригінал, рукопис.

* На документі містяться відбиток прямокутного штампу з надписом «Импе-
раторский Новороссийский университет 17 сен[тября] 1906[г.]» і резолюція «Пере-
числить».

№ 7
НОТАРІАлЬНО ЗАСВІДЧеНА ЗГОДА С. ХРИСТО

НА ОДРУЖеННя ЇЇ ДОЧКИ Н. ХРИСТО З А. НІКОВСЬКИМ*
22 серпня 1908 р., м. Одеса

Настоящим изъявляю свое согласие на вступление в брак дочери моей 
Наталии Дмитриевны Христо, с[о] студентом Императорского Новороссийского 
университета, историко-филологического факультета Андреем Васильевичем 
Никовским.

Одесса, 22 августа 1908 г.
Вдова греческо-поданного Софья Ивановна Христо.
я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенная подпись на этой 

подписке сделана собственноручно в присутствии моем, Ивана Филипповича 
Квасникова, и[сполняющего] д[олжность] одесского нотариуса Димитрия 
Августиновича Тарасевича, в конторе его, находящейся Бульварного участка, 
по Полицейской ул[ице] в доме под № 19, вдовою греческо-поданного Софьей 
Ивановной Христо, живущей в Одессе, по Канатной улице, в доме Бродского, 
лично мне известною.

Одесса, 1908 года августа 22. По реестру № 5845.

И[сполняющий] д[олжность] нотариуса   И. Квасников

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 25. Оригінал, рукопис.

* На документі міститься відбиток круглої печатки із зображенням герба 
Херсонської губернії та надписом «Печ[ать] нотариуса Димитрия Августиновича 
Тарасевича в Одессе».

№ 8
НОТАРІАлЬНО ЗАСВІДЧеНА ЗГОДА І. БеРеГОВОЇ 

НА ОДРУЖеННя ЇЇ СИНА А. НІКОВСЬКОГО З Н. ХРИСТО*

23 серпня 1908 р., м. Одеса

Сим удостоверяю, что с моей стороны никаких препятствий не имеется к 
браку сына моего, студента Императорского Новороссийского университета, 
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историко-филологического факультета, Андрея Васильевича Никовского с де-
вицей Наталией Дмитриевной Христо. 

Ирина Афанасьевна Береговая по первому мужу Никовская, [нерозбірливо] 
неграмотную по ее личному доверию подписал крестьянин Адам Казимирович 
Горбачевский.

я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенная подпись сде-
лана собственноручно в присутствии моем, Петра Исааковича Сторчакова, 
и[сполняющего] д[олжность] одесского нотариуса Михаила Федоровича Кома-
рова9, в конторе его по ул[ице] Жуковского в доме № 27 крестьянином Адамом 
Казимировичем Горбачевским, по личной просьбе и в присутствии неграмотной 
жены отставного рядового Ирины Афанасьевной Береговой, по первому мужу 
Никовской, – живущей в гор[оде] Одессе, по Успенской улице, в доме № 62, 
неизвестной мне лично, представившей о своей самоличности метрическую вы-
пись о бракосочетании, выданную причтом одесской Успенской церкви 19 авгу-
ста 1892 года за № 242.

Гор[од] Одесса, 1908 года августа 23 дня. По реестру № 8567.

И[сполняющий] д[олжность] нотариуса   П. Сторчаков

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк.  24–24 зв. Оригінал, рукопис.

* На документі міститься відбиток круглої печатки із зображенням герба Хер-
сонської губернії та надписом «Печать нотариуса Михаила Комарова в Одессе».

№ 9
ПРОХАННя А. НІКОВСЬКОГО ДО РеКТОРА ІМПеРАТОРСЬКОГО 

НОВОРОСІйСЬКОГО УНІВеРСИТеТУ ПРО НАДАННя йОМУ 
ДОЗВОлУ НА ОДРУЖеННя З Н. ХРИСТО*

23 серпня 1908 р., м. Одеса
его превосходительству

господину ректору Императорского 
Новороссийского университета

Студента историко-филологического факультета 
Андрея Васильевича Никовского

Прошение
Прошу Ваше превосходительство разрешить выдать мне удостоверение о 

неимении со стороны Императорского Новороссийского университета препят-
ствий к браку моему с греческо-подданой, слушательницей Одесских Высших 
женских курсов, девицей Наталией Дмитриевной Христо.

Прилагаю удостоверение моей матери и С. И. Христо о неимении с их сто-
роны препятствий к браку.

Андрей Никовский

Держархів Одеської обл., ф. 45, оп. 1, спр. 9495, арк. 12. Оригінал, рукопис.

* На документі містяться відбитки прямокутних штампів із надписами «Кан-
целярия по студенческим делам Императорского Новороссийского университета 
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23 авг[уста] 1908 [г.]» та «Императорский Новороссийский университет 26 авг[уста] 
1908 [г.]», резолюція «Выдать (підпис)», внизу документа надпис – «Удостоверение 
за № 7394 получил. Андрей Никовский»

№ 10
лИСТ ГОлОВИ ПеДАГОГІЧНОЇ РАДИ ОДеСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ 

ГІМНАЗІЇ Є. ВІСКОВАТОВОЇ А. НІКОВСЬКОМУ З 
ПОВІДОМлеННяМ ПРО ДОПУЩеННя йОГО ДО ВИКлАДАННя 

РОСІйСЬКОЇ МОВИ У НАВЧАлЬНОМУ ЗАКлАДІ 
5 листопада 1912 р., м. Одеса

Г[осподину] Андрею Никовскому

Имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что предложением 
г[осподина] попечителя округа от 3-го ноября 1912 г. за № 42727 Вы допущены 
на текущий учебный год к преподаванию русского языка в VA, VБ, VІ и VІІ классах 
и педагогики в VІІ классе женской е. А. Висковатовой гимназии с 3 ноября с[его] 
г[ода], присовокупляя при этом, что согласно расписанию завтра, 6-го ноября, 
у Вас на 4 часах назначен урок в VБ классе по русскому языку и на 5 часах в VII 
классе урок по педагогике.

Председатель педагогического совета    подпись

Центральний державний історичний архів, м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 721, 
оп. 3, спр. 6467, арк. 16–16 зв. Оригінал, рукопис.

№ 11
лИСТ ГОлОВИ ПеДАГОГІЧНОЇ РАДИ ОДеСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ 

ГІМНАЗІЇ О. БелеН-Де-БАллЮ А. НІКОВСЬКОМУ З 
ПОВІДОМлеННяМ ПРО ДОПУЩеННя йОГО ДО ВИКлАДАННя 

РОСІйСЬКОЇ МОВИ У НАВЧАлЬНОМУ ЗАКлАДІ

11 грудня 1912 р., м. Одеса
Г[осподину] преподавателю русского языка А. В. Никовскому

Имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что г[осподин] попе-
читель учебного округа предложением от 28-го ноября сего года, за № 48171, 
поручил Вам, с 20 ноября, уроки русского яз[ыка] в VI и VII классах вверенной 
мне гимназии.

Председатель       подпись

ЦДІАК України, ф. 721, оп. 3, спр. 6467, арк. 17. Оригінал, машинопис.
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№ 12

ПОСВІДЧеННя А. НІКОВСЬКОГО ПРО РОБОТУ 
В ОДеСЬКІй ЖІНОЧІй ГІМНАЗІЇ О. БелеН-Де-БАллЮ*

20 грудня 1912 р., м. Одеса

Удостоверение
Предъявитель сего, имеющий выпускное свидетельство историко-филоло-

гического факультета Императорского Новороссийского университета Андрей 
Васильевич Никовский, состоит преподавателем русского языка и словесности 
в старших классах Одесской женской гимназии О. С. Белен-де-Баллю, что под-
писью и приложением печати гимназии удостоверяю.

Председатель       подпись

ЦДІАК України, ф. 721, оп. 3, спр. 6467, арк. 15. Оригінал, машинопис.

* На документі містяться відбиток круглої печатки із надписом «Печать 
попеч[ительского] совета Одесск[ой] женск[ой] гимн[азии] О. С. Белен-де-Баллю». 
У правому верхньому куті документа наклеєна гербова марка номіналом 75 коп.

1 Малий Буялик – село, центр Мало-Буялицької волості Одеського повіту 
Херсонської губернії. За даними центрального статистичного комітету Російської 
імперії станом на 1886 р. тут мешкало 1937 осіб, налічувалось 222 дворових 
господарства, існували православна церква, школа, поштова станція, 5 лавок. До 
1801 р. село носило назву Аджелик. У 1920 р. перейменоване у Свердлове. Нині 
входить до складу Комінтернівського району Одеської області; його населення 
становить 1560 осіб.

2 Метричні книги – паперові формуляри, в яких духовенство реєструвало 
акти громадянського стану членів церкви: хрещення (народження), вінчання 
(шлюб), поховання (смерть). У Російській імперії їх ведення було обов’язковим для 
священослужителів усіх конфесій за зразком формуляра, затвердженого Синодом 
Російської Православної церкви у 1724 р.

3 Метрична книга складалася із трьох розділів: «О рождающихся», «О 
бракосочетающихся» і «О умирающих». До першого розділу вносилися записи 
про на родження і хрещення, зокрема: порядковий номер запису, дата народження 
і хре щення, стать новонародженого, його ім’я, місце проживання, відомості про 
станову приналежність, віросповідання, національність; ім’я, прізвище, по батькові 
батька та матері (або вказувалося на незаконність народження); записувалися імена 
хрещених батьків, їх місце проживання та станова приналежність; вказувалося, хто 
з священно- і церковнослужителів хрестив дитину і де цей обряд відбувався – в 
будинку прихожанина чи в церкві.

4 Восприемники – хрещені батьки.
5 П’ята Одеська гімназія – виникла у 1899 р. на місці Другої Одеської прогімназії. 

Розташовувалася на розі вулиць Гімназичної (до 1899 р. – Безіменний провулок) та 
Ново-Рибної. У гімназії в різні часи навчалися письменники В. Катаєв, Ю. Олеша, 
Є. Петров, вчені М. Дікіс, С. Ільченко, С. Ваксман, архітектор В. Фельдштейн, 
композитор М. Раухвергер. Після революції 1917 р. у будівлі гімназії розмістився 
сільськогосподарський інститут.

6 Відповідно до §§ 130-132 Статуту про гімназії і прогімназії від 30 липня 1871 р. 
тільки випускники гімназій мали право вступати до вищих навчальних закладів 
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Російської імперії. Також їм надавалась перевага при прийманні на державну та 
військову службу.

7 йдеться про Занчевського Івана Михайловича (1861–1928) – російського 
математика, ректора Новоросійського університету (м. Одеса). У 1883 р. закінчив 
фізико-математичний факультет Новоросійського університету, у 1889 р. отримав 
ступінь магістра, а в 1891 р. – доктора прикладної математики. Працював на кафедрі 
механіки з 1888 р. по 1909 р. і з 1917 р. по 1920 р. Очолював Новоросійський 
університет у 1905–1907 рр.

8 Кондуїтний список, кондуїт (фр. conduite – поведінка, журнал поведінки) – 
журнал із записами про поведінку учнів у навчальному закладі. Вперше був 
запроваджений у середині XIX ст. у Німеччині. Використовувались також у 
Російській імперії у гімназіях, духовних навчальних закладах і кадетських корпусах. 
У кондуїт перш за все вносились записи про різні проступки, що було приводом до 
внесення учня до переліку неблагонадійних.

9 Комаров Михайло Федорович (1844–1913) – український громадський та 
культурно-просвітній діяч, літературознавець, бібліограф, перекладач, видавець. 
Закінчив Катеринославську гімназію та юридичний факультет Харківського 
університету (1867). Працював в окружному суді м. Острогозька (Воронезька губ.) 
та присяжним повіреним у Києві. Згодом – нотаріусом в Умані (з 1883 р.) та Одесі 
(з 1887 р.). Член Київської Старої та Одеської громад, один із засновників одеської 
«Просвіти» та її голова (1906–1909 рр.). Автор праць історичного змісту «Запорожець 
Костянтин Вира», «Оповідання про Богдана Хмельницького». Голова словникової 
комісії, результатом роботи якої став 4-томний «Словарь російсько-український» 
(виданий у львові у 1893–1898 рр. під псевдонімом М. Уманець і А. Спілка).
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Опубликованы документы из личных фондов известного историка, ис-
точниковеда, генеалога, архивиста, археографа, геральдиста и искусствоведа 
В. л. Мод залевского, которые хранятся в Институте рукописи Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и центральном государственном 
историческом архиве Украины, г. Киев.

Ключевые слова: В. л. Модзалевский, архивное дело, личный фонд, 
архивные документы.

There are published the documents of the personal fonds of V. L. Modzalevskyi, 
the famous historian, sourse-study expert, genealogist, archivist, archeographist, 
armorist and art critic. The documents are preserved in the Institute of Manuscripts of 
the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi and in the Central State 
Historical Archives of Ukraine in Kyiv City.

Key words: V. L. Modzalevskyi, the archival affairs, the personal fond, the 
archival documents.

Вадим львович Модзалевський (1882–1920) належав до покоління, 
свідомі представники якого не лише досліджували минувшину україн-
ського народу, а й будували нову українську державу в роки національно-
визвольної революції. як непересічна особистість, він залишив помітний 
слід в українській історіографії, джерелознавстві, літературознавстві, 
мистецтвознавстві, генеалогії, геральдиці, біографістиці, музейній і ар-
хівній справі1. Проживши коротке життя, вчений здійснив значно більше, 
ніж дехто з його колег у мирний час.

Народився В. Модзалевський у Тифлісі в сім’ї педагога, літератора. 
його батьки належали до дворянських родів, що походили з козацької 
старшини. Атмосфера, що панувала у родині, сприяла формуванню у 
нього любові до науки, тонкого художнього смаку, широкого світогляду, 
інтересу до історії та культури українського народу. Дитячі роки про-
йшли в маєтку батька у с. Гарі Гдовського повіту Петербурзької губер-
нії. У 1892 р. хлопця зарахували до 1-го кадетського корпусу у Санкт-
Петербурзі. Саме в цей час у нього проявилось захоплення історією – він 
вклеював вирізані з періодичних видань статті історичного характеру в 
«Зошит для наукових заміток». Потім Вадим львович отримав прекрас-
ну освіту в Миколаївському інженерному училищі.

Під впливом свого брата Бориса львовича (1874–1928), у майбут-
ньому видатного історика, літературознавця, генеалога й бібліографа 
В. Руммеля (1855–1902), Вадим львович почав професійно займатися 
історією: був залучений до роботи над «Російським біографічним слов-
ником». Влітку 1902 р. перейшов на службу в 14-й саперний батальйон, 
що дислокувався у м. Києві. 

Окремою сторінкою в його біографії є діяльність на ниві архівіс-
тики, що співпала з початком революційних перетворень і спершу роз-
горталась у межах м. Чернігова і Чернігівської губернії. Спершу В. Мо-
дзалевський спробував піти у відставку та влаштуватись на службу у 
Київський центральний архів давніх актів (однак цей намір не увінчався 
успіхом), а згодом у 1903 р. він став членом Чернігівської, а з 1904 р. – 
Полтавської архівних комісій. У квітні 1903 р. молодий вчений одружив-
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ся з Олександрою лаврентіївною Гаєвою (Гаєвською), але шлюб швидко 
розпався. 1906 р. його було призначено вихователем у 1-й кадетський 
корпус у м. Санкт-Петербурзі. Водночас він продовжував працювати у 
петербурзьких архівах, де зробив багато виписок і копій документів для 
реалізації майбутніх наукових задумів. 1911 р. Вадим львович остаточно 
залишив військову службу і після відставки, переїхавши в Чернігів, очо-
лив тамтешню вчену архівну комісію.

У 1911–1912 рр. В. Модзалевський також обіймав посаду директора 
чернігівського Музею українських старожитностей. це був дуже плід-
ний період у його житті. З невтомною енергією він поєднував адміністра-
тивну роботу та наукові дослідження: дбав про ремонт музейних примі-
щень, поповнення колекцій, редагував видання архівної комісії, заснував 
архівне бюро для обстеження місцевих архівів та архів, до якого було 
передано низку цінних матеріалів (у т. ч. 8 томів Румянцевського опису 
Малоросії 1765–1769 рр.). Під час відряджень до Москви та Петербурга 
продовжував пошук у тамтешніх архівних фондах документів з україн-
ської генеалогії, історії родів, готував публікацію щоденника я. Марко-
вича. У цей же час ним було розпочато історико-економічне дослідження 
«Гути на Чернігівщині».

Історичну ерудицію та організаційні заходи В. Модзалевського ви-
соко оцінювали відомі вчені: М. Василенко, М. Грушевський, О. левиць-
кий, В. лукомський, молоді дослідники Ю. Виноградський, Б. Бутник, 
А. Соловйов, художники М. Жук, Г. Нарбут та ін.

У 1917 р. вченого призначено комісаром з охорони пам’яток мисте-
цтва та старовини. У 1918 р. В. Модзалевський переїхав у Київ, де роз-
горнув ще активнішу діяльність: працював у низці комісій, які укладали 
програмні документи щодо подальшої діяльності українських архівних, 
музейних, наукових установ, зокрема Академії наук. Так, він очолив ар-
хівно-бібліотечний відділ Головного управління мистецтва (згодом пере-
творений в Архівне управління, а далі – у Всеукраїнський головний ар-
хів), розробив проект архівної реформи, яким пропонувалось створення 
головного архіву в Києві та губернських архівів на периферії. Крім того, 
Вадим львович був членом культурно-просвітницької комісії при Укра-
їнській мирній делегації (обґрунтував вимоги українського уряду про 
повернення архівних документів із Росії), членом Комісії для розгляду 
питань про герб і печатку Української держави, Комісії з вивчення історії 
західно-руського й українського права, керівником Комісії для укладання 
Біографічного словника діячів українського народу й української землі, 
заступником голови секції мистецтва Українського наукового товариства. 
Проте В. Модзалевському не судилося реалізувати все задумане і запла-
новане. Самовіддана праця й тяжкі умови життя підірвали його здоров’я. 
На початку вересня 1919 р. він у важкому стані потрапив до лікарні, а 5 
липня 1920 р. з важкою формою дизентерії знову опинився тут. 3 серпня 
1920 р. учений помер у 38-річному віці.

яскрава постать В. Модзалевського в останні роки привертала ува-
гу багатьох дослідників, тому, природно, вона знайшла помітне відобра-
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ження в українській історіографії2. Проте, незважаючи на це, наша пу-
блікація архівних документів є актуальною, оскільки у них наявна нова 
інформація, що поглиблює наші знання про нього як про особистість, 
та про його внесок у розвиток архівної справи в Україні. Саме своєю ді-
яльністю Бібліотечно-архівний відділ заклав підвалини архівної рефор-
ми, що були поглиблені архівно-бібліотечним відділом ГУМНК (квітень 
1918 р. – січень 1919 р.) та архівним відділом ВУКОПМИСу (квітень – 
червень 1919 р.) під керівництвом В. Модзалевського.

Документи, що публікуються нижче, стосуються призначення В. Мо-
дзалевського завідувачем архівно-бібліотечного відділу, обрання його 
дійсним членом центрального комітету охорони пам’яток старовини та 
мистецтва в Україні, запрошення вченого на загальні збори товариства 
«Просвіта» в Чернігові та інших моментів його життя і діяльності. Тут 
же подано листування з О. левицьким про замітки щодо гут на Волині в 
XVI–XVII ст., участі Виконавчого комітету Чернігівської Ради робітни-
чих і солдатських депутатів у справі збереження культурної спадщини, 
документи про стан архівної справи на Чернігівщині, опрацювання ар-
хівних документів з історії України, рятування архівів, бібліотек та пред-
метів старовини у приватних садибах тощо.

Будучи комісаром з охорони пам’яток мистецтва та старовини 
(1917 р.), В. Модзалевський намагався врятувати історичні документи, 
музейні зібрання, садиби та пам’ятки Чернігівщини. Однією з тем, якої 
він торкався у документах, є майбутнє архівів, бібліотек, предметів ста-
ровини. Так, у листі до Д. Онацького від 22 липня 1917 р. обговорювалася 
проблема зберігання предметів старовини і мистецтва, бібліотек та руко-
писів. Із його змісту довідуємось, що Вадим львович звертався з про-
ханням до адресата сприяти безпеці зберігання культурних цінностей, 
предметів мистецтва та старовини від можливих псування і знищення 
та передавання їх на тимчасове архівне зберігання в спеціальну комісію. 
У листі до Чернігівського губернського комісара УНР В. Модзалевський 
просив підтвердити прохання Комітету охорони пам’яток старовини і 
мистецтва на Чернігівщині про вжиття рішучих заходів задля врятуван-
ня архівів, бібліотек та предметів старовини у приватних садибах. В Ін-
ституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 
НАН України відклався документ, в якому визначені завдання названого 
комітету.

Важливими є два листи, в яких йшлося про стан архівної справи на 
Чернігівщині. Із листа О. Грушевського до В. Модзалевського (4 листо-
пада 1917 р.) довідуємось про прохання голови архівно-бібліотечного 
відділу подати відомості про архівні збірки, які повинен був оглядати Ва-
дим львович, оскільки цей відділ мав за мету упорядкування наукового 
опрацювання архівних документів з історії України. У відповідь остан-
ній коротко перелічив деякі архівні зібрання (в тому числі приватні), в 
яких відклалися як архіви інституцій, так і окремих родин.

Значний інтерес викликає заповіт3 В. Модзалевського та спогади про 
нього, які, на нашу думку, дозволяють глибше пізнати цю непересічну 
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особистість. Наведений заповіт – це об’єктивне джерело для характерис-
тики автора та епохи, в яку він жив, тому що в ньому всі події правдиво 
власноручно зафіксовані ним на папері. Із змісту документів довідуємо-
ся, що особисте життя вченого складалось непросто, однак, поряд із по-
бутовими проблемами, його турбувала, насамперед, подальша доля його 
бібліотек, рукописів, старовинних речей та наукових праць. Він окремо 
наголошував, що вони не повинні залишатися в родині, а мають бути 
передані до Чернігівського музею, тобто стати суспільним надбанням.

Таким чином, особові фонди В. Модзалевського містять велику кіль-
кість документів, іноді унікальних, що відображають як особисте життя 
вченого, так і важливі моменти із розвитку архівної справи в Україні у 
вкрай складний час її державотворення.

Нижче публікуємо добірку цих документів за 1911–1963 рр., що збе-
рігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. Вернадського (фонди 12, 103) та центральному державному історич-
ному архіві України, м. Київ (фонд 856). Документи подано за наведе-
ною нами наскрізною нумерацією у межах усієї добірки, у хронологіч-
ній послідовності. Тексти документів друкуються мовою оригіналу, зі 
збереженням стилістичних та орфографічних особливостей мови автора. 
Вони супроводжуються коментарями, в яких подано пояснення термінів, 
історичних подій, а також здійснено ідентифікацію персоналій.
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№ 1
ЗАПОВІТ В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО

2 листопада 1911 р.

Тысяча девятьсот одиннадцатого года, ноября второго дня.
я, нижеподписавшийся, капитан запаса Инженерных войск, заведующий 

Музеем Украинских древностей В. В. Тарновского1 Черниговского Губернско-
го Земства Вадим львович Модзалевский, находясь в здравом уме и твердой 
памяти, заблагорассудил на случай моей кончины составить настоящее духов-
ное завещание, которым прошу исполнить мою последнюю волю нижеследу-
ющим порядком. С января тысяча девятьсот седьмого года я был в разводе с 
моей женой Александрой лаврентьевной, и с тех пор даже с нею не виделся. 
единственное, что нас связывало со времени развода, это было мое обязатель-
ство в выплате ей ежемесячного содержания, которое мною сперва ей в размере 
сорока, затем тридцати пяти и, с августа сего тысяча девятьсот одиннадцатого 
года, – тридцати рублей. Считая, что этой тяжелой материальной тратой я уже 
совершенно искупил перед нею свой шаг, тем более, что вся моя движимость 
(мебель, посуда, пианино и прочее) досталась ей, Александре лаврентьевне, в 
момент моего с ней развода, и мне, при переезде в Петербург, пришлось заво-
дить решительно всю домашнюю и хозяйственную обстановку вновь, – я счи-
таю себя вправе не оставить ей, Александре лаврентьевне, никаких прав на мое 
движимое и недвижимое имущество после моей смерти. В этом решении меня 
укрепляют еще два обстоятельства: первое, что мое предложение ее, Алексан-
дру лаврентьевну, суммой в три тысячи рублей (3.000) под условием моего с 
ней развода, было ей отвергнуто; и второе, – что вся моя наличная движимость, 
была приобретена на совместный труд и средства с моей второй женой Натали-
ей лаврентьевной Гаевой (Гаевской), мещанкой г. Киева. Поэтому: 1) хотя я и 
не имею права по закону распоряжаться своим недвижимым родовым имуще-
ством, но прошу моих родных выполнить пункт относительно него следующим 
образом: недвижимое мое имущество, состоящее в части инвентаря, усадьбы и 
земли в имении Гарях (Ивановское тож) Гдовского уезда С[анкт]-Петербургской 
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губернии, в том размере, как оно причтется на мою долю по разделе имения 
этого между моими сонаследниками, братьями и сестрами, – завещаю моей вто-
рой жене Наталии лаврентьевне Гаевой (Гаевской), с тем, однако, условием, что 
если она пожелает это имение продать, то я желал-бы, чтобы оно ею было про-
дано одному из моих братьев или племянников. Другими словами, я бы хотел, 
чтобы моя часть, имения не переходила в посторонние руки, а осталась бы у 
кого-либо из Модзалевских. Однако, Модзалевские должны будут приобрести 
мою часть от Наталии лаврентьевны Гаевой (Гаевской) по цене не ниже той, 
какая ей будет предлагаться за мою часть сторонними покупателями. 2) Право 
предъявить мой полис Страхового Общества «Саламандра» за 14714 и получить 
по нему две тысячи рублей, сумму, в каковую я застраховал свою жизнь, всеце-
ло предоставлять моей второй жене Наталии лаврентьевне Гаевой (Гаевской). 
3) Наличную движимость, как то мебель, рояль, посуду и прочее хозяйственное 
и домашнее обзаведение, как добиться на общий труд наш с Наталиею лаврен-
тьевною Гаевою (Гаевской), завещаю всецело ей, Наталии лаврентьевне. 4) Би-
блиотеку мою, касающуюся истории Малороссии и генеалогии завещаю пере-
дать после моей смерти в дар Музею Украинских древностей В. В. Тарновского 
Черниговского Губернского Земства; остальную же часть завещаю моей жене 
Наталии лаврентьевне Гаевой (Гаевской), с тем, что она может распорядиться 
ею по своему усмотрению. 5) Рукописи, в оригиналах и копиях, давно все со-
бранные мною генеалогические и исторические материалы, завещаю передать 
после моей смерти тому же Музею Украинских древностей В. В. Тарновского; 
туда же должны быть переданы и те старинные вещи, которые мною собра-
ны, если их не пожелает оставить себе моя жена Наталия лаврентьевна Гаевая 
(Гаевская) в пожизненное пользование. 6) Рукописи и выписки, имеющие се-
мейных характер и относящиеся до родов Модзалевских, Константиновичей и 
других родственных фамилий завещаю передать моему старшему брату Борису 
львовичу Модзалевскому2; если же он умрет раньше меня, то – тому же Музею 
Украинских древностей В. В. Тарновского. 7) Разобрать мои книги и рукописи, 
согласно пунктам 4, 5 и 6-му настоящего моего духовного завещания, жена моя 
должна просить моего брата Бориса львовича Модзалевского, а если это, по об-
стоятельствам, сделать будет невозможно, то другое следующее лицо, какое она, 
Наталия лаврентьевна, найдет нужным пригласить для этой цели. 8) Все имею-
щее быть переданным, согласно 4, 5, 6 и 7 пунктов настоящего моего духовного 
завещания, в Музей Украинских древностей В. В. Тарновского Черниговского 
Губернского Земства, должно составить особый отдел моего имени в Музею. 
9) Три оригинальных акварельных рисунка моего покойного отца льва Николае-
вича Модзалевского, масляный оригинальный портрет его и портрет масляными 
же красками моего прадеда Петра Христофоровича Константиновича завещаю 
передать моему брату Борису львовичу Модзалевскому с тем условием, что им 
это должно быть, в свою очередь, передано тому же Музею Украинских древно-
стей В. В. Тарновского. Исключение может быть сделано только относительно 
масляного портрета моего покойного отца, который временно может остаться 
у моей жены Наталии лаврентьевны Гаевой (Гаевской), но с тем условием, 
что она передаст его, когда пожелает, в тот же Музей Украинских древностей 
В. В. Тарновского. 10) Право переиздавать мои сочинения, материалы и иссле-
дования, равно и получать доход с них и ранее изданных, завещаю всецело моей 
жене Наталии лаврентьевне Гаевой (Гаевской). 11) В заключение прошу моих 
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родичей и знакомых оказать моей жене Наталии лаврентьевне Гаевой (Гаевс-
кой) помощь и сердечное участие после моей кончины. 12) Наблюсти за точным 
исполнением сего моего духовного завещания прошу моего старшого родного 
брата и друга Бориса львовича Модзалевского и друга моего, штабс-капитана 
36 артиллерийской бригады, прикомандированного к Первому Кадетскому Кор-
пусу, Андрея Александровича Кривцова, в преданное и искреннее расположе-
ние которых ко мне я твердо верю. – К сему духовному завещанию, мною со-
чиненному и мною собственноручно написанному капитан запаса Инженерных 
войск Вадим львович Модзалевский руку приложил. 

Что сие завещание писано и подписано собственноручно Вадимом львови-
чем Модзалевским, находящимся в здравом уме и твердой памяти, свидетельст-
вую собственноручной моей подписью по просьбе завещателя Андрей Павло-
вич Шелухин.

Что сие завещание писано и подписано собственноручно Вадимом львови-
чем Модзалевским, находящимся в здравом уме и твердой памяти, свидетельст-
вую собственноручной моей подписью по просьбе завещателя Николай Никола-
евич Жданович.

Тысяча девятьсот тринадцатого года, октября четырнадцатого дня, сим удо-
стоверяю, что в настоящем моем завещании вторая жена моя Наталия лаврен-
тьевна Гаевая названа «Гаевой (Гаевской)» только потому, что во время состав-
ления завещания у нее был паспорт, в коем она неправильно была прописана 
«Гаевской». Ко времени этой приписки паспорт взят новый. Наталия лаврен-
тьевна названа в нем совершенно правильно по своей фамилии Гаевой.

Дворянин, секретарь Дворянства Черниговской губернии, капитан в от-
ставке Вадим львович Модзалевский.

ІР НБУВ, ф. 12, спр. 677, арк. 1–2 зв. Рукопис, оригінал.

№ 2
СВІДОцТВО ПРО ХВОРОБУ В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО

1 березня 1916 р., м. Чернігів
№ 81

Свидетельство
Сим свидетельствую, что дворянин Вадим львович Модзалевский, 33 лет 

от роду, с июля месяца 1915 года находится под моим врачебным наблюдением 
и мною констатированы у него: хронический катар верхушек легких и 
периодические спазмы кровеносных сосудов головного мозга, вызывающе 
эпилептоидные припадки. 

Черниговский Уездный врач   Подпись
М.п.
З оригіналом згідно:    Підпис

ЦДІАК України, ф. 856, оп. 2, спр. 3, арк. 3. Копія.
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№ 3
лИСТ О. леВИцЬКОГО ДО В. МОДЗАлеВСЬКОГО 

5 грудня 1916 р., м. Київ

Дорогой Вадим Львович!
Увы, я должен разочаровать Вас: никаких заметок о гутах3 на Волыни в 

XVI–XVII вв. у меня нет. есть таковы о будар4 и руднях5, но о гутах почему-
то я не встречал в актовых книгах указаний, иначе отличил бы их. Спрошу 
еще Каманина6. Но если бы у него и нашлись такие указания, то их нельзя 
использовать в настоящее время: недавно доставленные из Саратова актовые 
книги теперь только укладываются по местах, и такая укладка, по словам 
Каманина, может быть закончена не раньше января, а до тех пор делать справки 
и розыски в книгах нельзя, что причиняет мне, например, большое огорчение. 
Намечено мною несколько тем для работы, а материал недоступен.

Очень сожалею, что не могу быть Вам полезным. Искренно меня огорчает 
Ваша жалоба на плохое состояние здоровья. Храни Вас Бог!

Ваш        
Ор. Левицкий.

ЦДІАК України, ф. 856, оп. 1, спр. 27, арк. 10. Оригінал, рукопис.

№ 4
ПОВІДОМлеННя КОМІСАРА З ОХОРОНИ ПАМ’яТОК 

МИСТецТВА І СТАРОВИНИ В ЧеРНІГІВСЬКІй ГУБеРНІЇ 
В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО ВИКОНАВЧОМУ КОМІТеТУ 

ЧеРНІГІВСЬКОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ І СОлДАТСЬКИХ ДеПУТАТІВ

16 травня 1917 р., м. Чернігів

Постоянное Бюро Губернского Исполнительного Комитета, приняв во вни-
мание, что в настоящее время возможны случаи уничтожения и порчи художе-
ственных и исторических памятников и предметов, избрало меня комиссаром по 
охране памятников искусства и старины в Черниговской губернии.

Извещая об этом Исполнительный Комитет Черниговского Совета Рабочих 
и Солдатских Депутатов, позволяю себе выразить надежду, что Комитет окажет 
мне поддержку в необходимых случаях при выполнении принятых обязаннос-
тей, главнейшая из которых – сохранение, в просветительных целях, культур-
ного наследия прошлого, заключающегося в вещественных художественных и 
бытовых памятниках и предметах.

Комиссар
Секретарь

ІР НБУВ, ф. 12, спр. 1019, арк. 1. Оригінал.
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№ 5
ПОВІДОМлеННя ПРО ОБРАННя В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО 

ДІйСНИМ ЧлеНОМ КОМІТеТУ ОХОРОНИ ПАМ’яТОК 
СТАРОВИНИ ТА МИСТецТВА В УКРАЇНІ

18 червня 1917 р., м. Київ

Високоповажному Вадимові Модзалевському
Комітет сповіща[є], що на його загальних зборах 12 травня Вас обрано 

дійсним членом Комітету. Разом з ним посилається Статут Комітету.

Писар     Підпис
Київ, Городський Музей.

ІР НБУВ, ф. 12, спр. 750, арк. 1. Оригінал.

№ 6
ЧеРНеТКА лИСТА В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО

ДО Д. Г. ОНАцЬКОГО7

22 липня 1917 р., м. Глухів

Многоуважаемый Дометий Григорьевич!
Получив Ваше письмо, я 4 июня обратился к Ф. М. Уманцу8 с просьбой 

сообщить мне, не является ли необходимым принять меры к охранению его со-
брания старины, рукописей и библиотеки, но ответа не получил. Ввиду этого я 
обращаюсь к Вашему посредству в этом важном вопросе и считаю необходи-
мым сообщить Вам следующее.

Не так давно я обращался ко всем этим лицам, которым принадлежат пред-
меты старины и искусства, библиотеки и рукописи, с запросом, не пожелают 
ли эти лица, ввиду опасности хранения этих богатств в деревнях в настоящее 
тревожное время, передать их на временное хранение в Архивную Комиссию. 
В ответ на свой вопрос я начинаю получать выражение согласия и, между про-
чим, получил таковое от е. А. Суденка и А. я. Бакуринского. 20 июля, от этих 
своих, предпринятых исключительно с целью охранения культурных ценностей 
от возможной порчи и уничтожения, я сделал доклад в Комитет по охранению 
памятников искусства и старины в Черниговской губернии, который эти обра-
щения мои одобрил. 

После этих необходимых справок и ввиду того, что О. М. Уманец, быть мо-
жет, насколько болен, что не может мне ответить, я и позволяю себе беспокоить 
Вас просьбой переговорить по данному вопросу с Федором Михайловичем и 
просить его от имени Комитета и моего дать согласие на передачу принадлежа-
щих ему предметов искусства и старины, а также библиотеки и рукописи на вре-
менное хранение в Архивную Комиссию. В случае, если Федор Михайлович со-
гласится с моим предложением, то не откажите меня об этом уведомить, и тогда 
можно будет уже выработать план осуществления на практике жаданной меры.

Примите уверение в искреннем уважении и преданности.

ІР НБУВ, ф. 12, № 958. Оригінал, рукопис.
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№ 7
лИСТ О. ГРУШеВСЬКОГО ДО В. МОДЗАлеВСЬКОГО 

ПРО СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ АРХІВНИХ ДОКУМеНТІВ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЧеРНІГІВЩИНІ

4 листопада 1917 р., м. Київ

Високоповажний Вадим Львович!
При Секретарстві Освітніх справ засновано Бібліотечно-Архівний Відділ, 

який має на меті поширити архівну справу на Вкраїні і поглибити наукове 
розроблення архівних матеріалів по історії України.

В зв’язку з сим завданням Відділ збирає відомості про архівні збірки і 
матеріали на Україні, де заховалися ті, або інші архіви інституцій або окремих 
фамілій, де вони переховуються, в якому стані, чи мають які-небудь описі чи 
інвентарі, чи займається хто-небудь науковим розробленням сих архівних збірок.

Знаючи, що Ви цікавилися архівними збірками в Вашій околиці, працювали 
в них, просимо подати відомості про ті архівні збірки, які Ви мали нагоду 
оглядати.

Голова Відділу     О. Грушевський

ІР НБУВ, ф. 12, № 944. Оригінал, машинопис.

№ 8
лИСТ В. МОДЗАлеВСЬКОГО ДО ЧеРНІГІВСЬКОГО 

ГУБеРНСЬКОГО КОМІСАРА УНР ПРО ВРяТУВАННя АРХІВІВ, 
БІБлІОТеК ТА ПРеДМеТІВ СТАРОВИНИ

У ПРИВАТНИХ САДИБАХ 
14 листопада 1917 р., м. Чернігів

По поручению «Комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва на Чер-
нігівщині» обращаюсь к Вам, господин Комиссар, с просьбой телеграфно под-
твердить просьбу Комитета, посланную Глуховскому уездному комиссару, о 
принятии совместно с уполномоченным от Комитета Д. Г. Онацким срочных и 
решительных мер к спасению архивов, библиотек и собраний предметов укра-
инского искусства и старины в усадьбах Н. П. Марковича9 в селе Сваркове и 
П. я. Дорошенка10 в селе Баничах.

По имеющимся в Комитете сведениям, эти усадьбы захвачены сельскими 
комитетами и находящимся в них богатейшим в научном отношении культур-
ным ценностям угрожает расхищение и гибель.

ІР НБУВ, ф. 12, № 947. Відпуск. Автограф.
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№ 9
ВІДПОВІДЬ В. МОДЗАлеВСЬКОГО НА лИСТ О. ГРУШеВСЬКОГО 

ПРО СТАН АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ЧеРНІГІВЩИНІ

20 листопада 1917 р., м. Чернігів

Високоповажний Олександр Сергійович,
Вітаючи Бібліотечно-Архівний Відділ, заснований при Секретарстві 

Освітніх справ, і бажаючи поспіху в його діяльності, маю честь повідомити, 
що на Чернігівщині є багато архівних збірок, в котрих переховуються як архіви 
інституцій, так і окремих фамілій, але мені заважає досить докладно Вам про се 
розповідати брак часу. Тому прошу вибачення, що моя відповідь на Ваш лист 
№ 24/1936 буде дуже коротка.

На першому місці серед губерніальних архівів треба поставити архів 
Губернського Правління, в якому залишилась частина архіву Малоросійської 
Колегії, яку не взяв архів при Харківському історично-філологічному товаристві. 
Тут є багато паперів від 1719 року, але цей архів не має зовсім опису. 

Місцева Архівна Комісія має дозвіл перевезти всі ці діла і діла Новгород-
Сіверського і Чернігівського намісничих управлєній до себе, але поки що не має 
місця і досить грошей. Ділам намісничих управлєній вона склала опис.

Архів Духовної Консисторії, дуже багатий матеріалами від 1722 року, 
існує, але користуватися їм задля наукових праць неможливо, поза як він не має 
опису і знаходиться в дуже поганому стані. Тільки метричні і сповідні відомості 
знаходяться в деякому порядку (перші починаються з року 1781, а другі з року 
1738 і пізніше).

Дещо є в Казенній Палаті і багато – в окружному Суді (центральний 
Судебний Архів), Музею Тарновського, по монастирях.

З приватних архівів по губернії треба зазначити:
1. Архів О. О. Бакуринського11 в селі церковищах, Городянського повіту; 

цей архів добродій Батуринський вже згодився, після моїх прохань, подарувати 
Музеєві Тарновського і дещо звідтіля я перевіз до Чернігова; головна маса 
книжок і старих паперів, листування та інше поки що зостається на селі, але 
незабаром буде перевезена до міста.

2. Архіви добродія Дорошенка12 в селі Баничах і добродія Марковича13 в селі 
Сваркові, Глухівського повіту, дуже цінні. цими днями будинки, в котрих архіви 
знаходяться, захоплені селянами і, можливо, розграбовані. Комітет охорони 
пам’яток старовини і мистецтва на Чернігівщині вжив всіх заходів щодо захисту 
цих збірок від знищення, але я маю невелику надію на поспіх в цій справі.

3. Архів в селі Волокитні, того ж повіту, добродійці Олсуф’євій. Дуже 
цінний. (Він описаний в «Древностях», де описані і другі архівні збірки на 
Чернігівщині). 

Багато всяких старих паперів переховується в Чернігівській Архівній 
Комісії14 (наприклад: архів Шираїв, Корсаків, Поморських-Жоравок і других). 
Дещо є й у мене.

От і все, що я можу зараз відповісти на Вашого листа. Дуже радий бути 
корисним Бібліотечно-Архівному Відділові.

ІР НБУВ, ф. 12, № 945. Відпуск. Автограф.
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№ 10
ЗАПРОШеННя В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО НА ЗАГАлЬНІ ЗБОРИ 

ЧеРНІГІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
1 грудня 1917 р., м. Чернігів

Шановний добродію!
Рада Товариства «Просвіта» запрошує Вас на загальні збори товариства, які 

мають відбутися I. XII. 1917 р. о 8 годині вечора в залі Дворянського Зібрання.
Програми вечора:
1. «При світлі ватри» – етюд на 1 дію.
2. Концертний відділ.
3. Переобрання Ради Товариства. 

Рада Товариства

ІР НБУВ, ф. 12, № 775, арк. 4. Оригінал, машинопис.

№ 11
ЧеРНеТКА лИСТА В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО ПРеЗИДІЇ З’ЇЗДУ 

ДУХОВеНСТВА ЧеРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРО ЗАВДАННя 
КОМІТеТУ ОХОРОНИ ПАМ’яТОК СТАРОВИНИ І МИСТецТВА

НА ЧеРНІГІВЩИНІ
1 грудня 1917 р., м. Чернігів

Президиуму духовенства Черниговской епархии
Февральский переворот, повлекший за собой разруху во всех областях жиз-

ни, перешедшую во многих местностях России вообще и в частности на Украи-
не – в анархию, грозящую уничтожить культурные ценности, созданные веками, 
вызвал к жизни ряд учреждений, поставивших себе целью активную защиту 
памятников искусства и старины от возможной порчи и уничтожения.

Органом, объединяющим деятельность местных учреждений такого харак-
тера, является «центральний Комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва 
на Вкраїні», состоящий при Генеральном Секретарстве народного просвещения 
в качестве его органа.

В Чернигове в мае этого года образовалось отделение центрального Ко-
митета, «Комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва на Чернігівщині», 
преследующий те же цели, как и центральный. Кроме того, Комитет старается 
расширять знания о местном искусстве и старине, распространять любовь к ним 
путем изданий, лекций, экскурсий, выставок и т. д.

Черниговский Комитет сосредоточил в себе все местные культурные...

ІР НБУВ, ф. 12, № 1010. Рукопис.
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№ 12

лИСТ В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО ДО Г. І. НАРБУТА

1918 р., м. Чернігів

Мій любий Юріє Івановичу,
П[ан] Михайло Жук перекаже тобі про все моє чернігівське життя, тому я й 

про це не буду писати. Крім того, може тебе побачить і наш скарбник («Сіверян-
ської Думки») п[ан] Олександр Соловйов, який їде зараз до Києва. При цьому 
випадкові віддай йому членську вкладку до видавництва, яке добре потрібує 
грошей.

Дуже прохаю тебе про дві речі: 1) намалюй швиденько «марку» задля ви-
давництва; 2) посовуй справу що до об’єднання музеїв, або вишукай за для мене 
яку будь посаду архівного чи наукового характеру, бо я тепер повинен собі шу-
кати і службу й помешкання.

Дуже буду тобі вдячний, коли ти й взагалі мої київські знайомі не забудуть 
про мене, «погибающа» в повітовому земельному комітеті, як секретар.

Привітай від мене й жінку Віру Павлівну. Приїжджайте до нас на кілька 
день, – пароплави вже ходять. А може ти дуже занятий – вже малюєш гроші? 
Хоч би скоріше їх змалював, бо без них погано жити.

Жінка моя вітає тебе від серця, а я цілую й чекаю ласкавої відповіді.

Твій завше      
В. Модзалевський

ІР НБУВ, ф. 12, № 817. Оригінал, рукопис.

№ 13
ТелеГРАМА МІНІСТеРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ УНР 

В. л. МОДЗАлеВСЬКОМУ З ПРОПОЗИцІЄЮ ОЧОлИТИ СеКцІЮ 
АРХІВНО-БІБлІОТеЧНОГО ВІДДІлУ

4 квітня 1918 р., м. Чернігів

Срочно

Дворянское собрание Модзалевскому
Міністерство Освіти пропонує Вам негайно виїхати в Київ на посаду голови 

секції в Архівному відділі. Платня 600 карбованців на місяць. Телеграфуйте 
відповідь.

Доручення міністра Зайцев[а]

ІР НБУВ, ф. 12, № 753. Бланк, телеграфна стрічка.
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№ 14
лИСТ Н. Д. ПОлОНСЬКОЇ ДО В. л. МОДЗАлеВСКОГО

2 листопада 1918 р., м. Київ

Милостивый Государь Вадим Львович.
Только что получила Ваше письмо и спешу ответить на него: здесь, 

очевидно, вкралось недоразумение; Совет Археологического Института15, 
избирая Вас в число преподавателей, не ставил Вам условия читать с этого года; 
если бы Вы могли читать в текущем году – было бы прекрасно; если курс Ваш 
не готов – не откажите прочитать его с будущего полугодия (с января) или с 
будущего года (с октября).

я надеюсь, что Вы не откажетесь читать с будущего года, а в текущему 
году от времени до времени посещать заседания Совета, членом которого Вы 
состоите.

Примите уверения в искреннем уважении  Н. Полонская

ІР НБУВ, ф. 12, № 849. Оригінал, машинопис.

№ 15
ПОСВІДЧеННя В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО ПРО ПРИЗНАЧеННя 

йОГО ЗАВІДУВАЧеМ АРХІВНО-БІБлІОТеЧНОГО ВІДДІлУ, 
ПІДТВеРДЖеНе ГОлОВНИМ УПРАВлІННяМ МИСТецТВ

ТА НАцІОНАлЬНОЇ КУлЬТУРИ МІНІСТеРСТВА
НАРОДНОЇ ОСВІТИ УНР

23 грудня 1918 р., м. Київ

Посвідчення
Дано це посвідчення від Головного Управління Мистецтв та Національної 

Культури Модзалевському Вадиму в тім, що він призначений на посаду 
Начальника Архівно-Бібліотечного Відділу з 1 квітня 1918 року наказом 
Міністерства Народної Освіти ч. 29 від 16 квітня 1918 року, що підписом і 
відтиском печатки посвідчується.

Директор Департаменту    О. Хмілевський

Діловод      А. Кузнєцов

ІР НБУВ, ф. 12, № 654. Оригінал, машинопис, рукопис з підписами-автографами. 
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№ 16

ВІДОМОСТІ ПРО СКлАД ПОСТІйНОЇ КОМІСІЇ Для СКлАДАННя
БІОГРАФІЧНОГО СлОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ДІяЧІВ

5 липня 1919 р., м. Київ

До канцелярії Неодмінного Секретаря Української Академії Наук
Маю честь подати відомості про склад Постійної комісії для складання 

Біографічного словника українських діячів:
керівничий – Вад[им] львов[ич] Модзалевський, капітан у відставці з 

1912 р., зовсім визнаний в 1914–16 рр. негідним до військової служби; у війні 
1914–18 рр. участі не приймав; народився у 1882 р.

Члени-редактори: Петро Андрійович Стебницький – має більше 50 років.
 Віктор Олександрович Романовський
 Павло Іванович Зайцев ( і секретар Комісії)  

Федор львович ернст
 Наталія Мірза-Авакянц

Члени Комісії:  Качер Микола Антонович
 якір Миколайович Колубовський – більше 50 років

ЦДІАК України, ф. 856, оп. 2, спр. 5, арк. 1 зв. Копія.

№ 17

лИСТ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДеМІЇ НАУК ДО КОМІСІЇ ПРИ РАДІ 
РОБІТНИЧО-СеляНСЬКОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ З ПРОХАННяМ 

ЗВІлЬНИТИ НАУКОВцІВ ВІД ВІйСЬКОВИХ ОБОВ’яЗКІВ
7 серпня 1919 р., м. Київ 

№ 2414

Українська Академія Наук вдається до Комісії з пильним проханням звіль-
нити акад. Степана Прокоповича ТИМОШеНКА, керівничого Демографічного 
Інституту Георгія Олексійовича Кривченка, керівничого Інституту для виучу-
вання економічної кон’юнктури Василя Василевича Полянського і керівничого 
комісією по складанню біографічного словника Вадима львовича Модзалевсь-
кого від військових обов’язків, позаяк вони, як спеціалісти, необхідні Академії 
для успішного продовжування її наукової праці.

До цього прикладається мотивована докладна записка НарКомПросу 
т. Шумському по цій справі.

Неодмінний секретар Академії Наук
Заступник управителя канцелярії
Помічник старшого діловода

ЦДІАК України, ф. 856, оп. 2, спр. 3, арк. 4. Копія.
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№ 18
лИСТ Н. Д. ТКАЧеНКО ДО В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО 

11 січня 1920 р., м. Київ

Вельмишановний Вадим Львович!
Шкода, що Ви пішли до кінця засідання і дуже була потрібна Ваша 

присутність.
Будьте ласкаві зайдіть в бібліотеку Наукового Товариства, як можна, 

в понеділок зранку до 11 год. або після 3-ої. Треба з’ясувати деякі важливі 
справи. 

З пошаною     Наталія Ткаченко

ІР НБУВ, ф. 12, № 855, арк. 1. Оригінал, машинопис.

№ 19
«СПОГАДИ ПРО В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО» І СТАТТя

«ДО ХАРАКТеРИСТИКИ ДеяКИХ ПРАцЬ 
В. л. МОДЗАлеВСЬКОГО» Ю. С. ВИНОГРАДСЬКОГО

24 червня 1963 р., смт. Сосниця

«Воспоминания о В. Л. Модзалевском»
я познакомился с Вадимом львовичем Модзалевским, – писателем, уче-

ным-архивистом, историком, – в начале 1917 г. в Чернигове.
Он первый пришел ко мне в квартиру, прочтя в месячной черниговской га-

зете мою статью, содержание которой касаюсь исторических памятников Чер-
нигова. С того дня я встречался с ним не один раз.

Жил Вадим львович в квартире, примыкавшей к дому Черниговского Гу-
бернского Дворянского Депутатского Собрания, занимая эту квартиру по своей 
должности Правителя дел названного Собрания.

Когда однажды, по приглашению Вадима львовича, я зашел к нему, я был 
изумлен его библиотекой, количеством книг, занимавших большую комнату, и 
собственным его музеем, среди предметов которого бросались в глаза редкост-
ные изделия местных гут – старинных стеклянных заводов. В комнате библиоте-
ки стоял большой ящик с перегородками обозначенными буквами в алфавитном 
порядке. Вадим львович предложил мне назвать какую-нибудь более или менее 
известную фамилию. я назвал фамилию Полторацкий. В ответ на это, Вадим 
львович вынул из ящика карточку, на которой были написаны им заглавия изда-
ний, относящихся к этой фамилии, и выписки из архивных материалов.

я пользовался для своей работы находившимся в библиотеке В. л. Мод-
залевского «Актами, относящимися к истории Южной и Западной России»16. 
После отъезда Вадима львовича в Киев, названного ценного издания («Актов») 
нигде (ни в библиотеках, ни у отдельных лиц) в Чернигове уже не было.

Встречался я с Вадимом львовичем между прочим в Комитете (Обществе) 
по охране памятников старины и искусств (Комітет по охороні пам’яток старо-
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вини та мистецтва)17. В собраниях этого Комитета Вадим львович присутство-
вал в качестве Уполномоченного по охране памятников культуры.

Вадим львович был человеком спокойного характера. Вадим львович ни-
когда не проявлял чувства превосходства в знании исторических материалов и 
художественных ценностей, но своими знаниями, без всякого намека на его пре-
восходство, помогал молодежи, к нему тянувшей. Контингент этой молодежи 
состоял главным образом из начинающих художников.

В 1918 г. Вадим львович проявлял большой интерес к памятникам искусст-
ва «украинского стиля», интересовался архитектурой некоторых церквей г. Чер-
нигова, художественными изделиями из стекла, вышивками и др. предметами, 
развивая в этом отношении вкусы окружавшей его молодежи.

В период 1917–1918 гг. В. л. Модзалевский написал работу «Основні риси 
українського мистецтва»18 (напечатано). Для этой и других работ он пользовался 
материалами музеев Тарновского и Архивной Комиссии, а также сокровищами 
своего собственного собрания.

«К характеристики некоторых трудов В. Л. Модзалевского»
Вадим львович Модзалевский, наряду с А. М. лазаревским19, принадле-

жит к числу выдающихся историков Черниговщины, продолжателей трудов 
А. Ф. Шафонского, Маркова, Голубовского и Багалея. Всех их объединяет из-
учение материалов, относящихся к истории Черниговщины (и Северщины) и 
стремление передать потомству собранные об этом крае сведения. По време-
ни, к которому относится содержание трудов названных ученых историков, 
В. л. Модзалевский ближе всего стоит к А. М. лазаревскому, так как основные 
их работы посвящены деятелям Старой Малороссии. Следует однако отметить, 
что их разделяют идеологические их воззрения. Это признает сам В. л. Мод-
залевский в 1 томе своего «Малороссийского Родословника», где он упрекает 
А. М. лазаревского в предвзятости суждений, в личной озлобленности по отно-
шению к «людям Старой Малороссии», не удовлетворяющим своим поведени-
ем прямолинейно-демократических воззрений автора (Малороссийский Родо-
словник. Т. 1 Киев. 1908. С. 2, приложение).

В. л. Модзалевский противо[по]ставляет «субъективности» А. М. лазарев-
ского свою «объективность», говоря: «сведения, мною сообщаемые, – объектив-
ны» (там же, с. 3).

Несмотря на это, труды В. л. Модзалевского заслуживают глубокого вни-
мания и изучения. Основанные на архивных материалах, они представляют со-
бою неисчерпаемый источник сведений не только биографического характера 
о многих людях игравших заметную роль в исторической судьбе Черниговщи-
ны, но и материалы о классовом обществе той же Старой Малороссии. Рядовой 
труженик, имеющий возможность пользоваться трудами В. л. Модзалевского, 
в частности, его «Малороссийским Родословником», не может не поражаться 
противоположностью в имущественном, общественном и бытовом положении 
владельцев крепостных крестьян (количество которых у многих представителей 
казацкой старшины исчислялось сотнями) и самих крестьян. 

Опубликованные В. л. Модзалевским материалы наглядно показывают 
путь превращения казацкой старшины в помещиков. В изданном под редак-
цией В. л. Модзалевского IX томе «Трудов Черниговской Архивной Комиссии» 
(Чернигов, 1912), содержащем в себе материалы по истории нац[ионального] 
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освобождения крестьян («Крестьянская реформа» 1861 р.), можно найти немало 
свидетельств, как помещики Черниговской губ. отстаивали свои имуществен-
ные интересы (в то знаменательное время) в ущерб интересам крестьян.

Из «Родословника» и др. трудов В. л. Модзалевского можно почерпнуть 
богатые сведения по истории сел и хуторов, перехода земельных угодий из рук 
в руки, по истории войн, казацких походов и проч. лингвист найдет в них пищу 
для удовлетворения своих интересов в вопросах топонимики. 

Вопросы генеалогии привели Вадима львовича к работам монографиче-
ского характера. В этом отношении обращает на себя внимание его статья, поме-
щенная в Х томе «Трудов Черниговской Архивной Комиссии» (Чернигов. 1913) 
под заглавием «Роман Ракушка, один из деятелей Руины». Эта статья содержит в 
себе характеристики самого периода Руины и его деятеля Ракушку Романовско-
го, оставившего и себе память в написанной им летописи Самовидца событий 
того времени.

Расширенные интересы в изучении быта и имущественного положения 
представителей казацкой старшины побудили В. л. Модзалевского к оформле-
нию собранных им сведений о промышленных предприятиях XVII–XVIII вв. 
В этом отношении останавливает на себе внимание его исследование «Гути на 
Чернігівщині». 

Желание В. л. Модзалевского как можно полнее удовлетворить запросы в 
области генеалогии заставило его помещать в «Родословнике» сведения не толь-
ко о родовитых дворянах, но и об их родственниках и свойственниках, часто 
не дворянского происхождения, в чем нельзя не видеть черты тщательности и 
добросовестности его научных работ.

Несмотря на свои не демократические воззрения Вадим львович в своих 
личных отношениях к людям отличался высокоморальными качествами и шел 
на помощь в том случае, когда его воззрения не совпадали с идеологией попав-
шего в беду.

Изложенные выше сведения о В. л. Модзалевском дает нам право считать 
его достойным отнесения к числу достопамятных людей Черниговщины.

ІР НБУВ, ф. 103, № 1. Автограф.

1 Музей Українських старожитностей В. В. Тарновського (нині – Чернігівський 
історичний музей ім. В. В. Тарновського) заснований у 1896 р. українським 
громадським і культурним діячем, колекціонером, меценатом Василем Васильовичем 
Тарновським (1838–1899).

2 Модзалевський Борис Львович (1874–1928) – генеалог, бібліограф, редактор, 
літературознавець-пушкініст, історик російської літератури, член-кореспондент АН 
(1918 р.). 

3 Гута – конусоподібна будівля зі скловарною піччю. Склоплавильне вироб-
ництво – гутництво.

4 Буда – кустарне виробництво, де виготовляли смолу, дьоготь, селітру, поташ. 
Споруджувалося у лісі або на межі поля і лісу.

5 Рудня – невеликі підприємства з добування і/або виплавки руди, як правило,      
болотної руди.

6 Каманін Іван Михайлович (1850–1921) – історик, архівіст, палеограф, 
археограф, літературознавець, громадський діяч. 
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7 Онацький Дометій Григорович (1865–1921) – український історик, краєзнавець, 
педагог, батько Євгена Онацького – члена Української центральної Ради, провідного 
діяча Організації Українських Націоналістів.

8 Уманець Федір Михайлович (1841–1917) – громадський діяч, юрист, історик, 
краєзнавець, який належав до тих представників старої інтелігенції, що вбачала 
свій обов’язок перед суспільством у збереженні і популяризації історико-культурної 
спадщини. Відіграв важливу роль у зміцненні земських установ на Чернігівщині, 
розвитку історичного краєзнавства, музейної та архівної справи. його діяльність 
тісно пов’язана безпосередньо з Чернігівською архівною комісією, в якій він у 
1896 р. очолював редколегію.

9 Маркович Микола Парменович (1869 – після 1917) – громадський діяч і політик. 
Землевласник Чернігівської, Курської та Орловської губерній. Закінчив юридичний 
факультет Харківського університету (1894). У 1894 р. обраний почесним суддею 
Глухівського повіту. З 1906 р. до 1917 р. – предводитель повітового дворянства. 
У 1912 р. був обраний членом Державної думи від Чернігівської губернії. Під час 
Першої світової війни був уповноваженим Головного комітету Всеросійського 
земського та міського союзів з постачання армії в Південному районі (1916). Доля 
після 1917 р. невідома.

10 Дорошенко Петро Якович (1857–1919) – історик, краєзнавець, колекціонер. 
Співзасновник першої в Чернігові української гімназії (1917) та Чернігівського 
університету (1918). У своєму помісті в с. Баничах зібрав значну колекцію предметів 
місцевої старовини, у т. ч. архівних документів, куди, крім фамільних, входили 
документи з історії краю: автографи видатних діячів, актові та цехові книги, 
господарські документи монастирів тощо. Матеріали колекції П. я. Дорошенка 
неодноразово використовувались для наукових досліджень та археографічних 
публікацій як власником, так і його сучасниками (О. лазаревським, В. Модзалевським 
та ін.). Надавав консультації В. Модзалевському при підготовці відповідних розділів 
«Малороссийского Родословника», є автором поколінного розпису роду Дорошенків. 
Був членом та заступником голови Чернігівської губернської ученої архівної комісії. 
У 1914 р. входив до складу бюро для розроблення програми дій з обстеження архівів 
й формування нових надходжень архівних фондів у архівосховищах Чернігова. У 
липні 1918 р. очолив Головне управління у справах мистецтв та національної 
культури при Міністерстві народної освіти Української держави. Під його 
керівництвом велися роботи щодо створення Національного архіву, Національної 
бібліотеки, Академії мистецтв та інших закладів культури. Розстріляний Одеською 
надзвичайною комісією під час червоного терору.

11 ймовірно йдеться про Батуринського О. О. – голову Чернігівської губернської 
земської управи.

12 йдеться про Дорошенка П. я. 
13 йдеться про Марковича М. П.
14 Чернігівська губернська учена архівна комісія (ЧГУАК) – заснована 

14 листопада 1896 р. Головами комісії у різні часи були: Г. Милорадович, 
Є. Зеленецький, В. Голіцин, О. Рачинський; хранителем музею – Є. Корноухов. 
Членами ЧГУАК були: Б. Грінченко, О. Русов, М. Коцюбинський, Г. Коваленко, 
В. Тарнавський, П. Скоропадський, Г. Нарбут та ін. Пріоритетними напрямами 
наукової діяльності ЧГУАК були: дослідження церковної історії та біографій 
визначних земляків, генеалогії місцевого дворянства, української старшини. Чимало 
писемних та речових пам’яток, пов’язаних з історією українського козацтва, було 
зібрано членами комісії в її архіві і музеї.

15 Київський археологічний інститут – заснований 3 листопада 1918 р. 6 лютого 
1922 р. перейменований в Археологічний комітет при історико-філологічному 
відділенні ВУАН, на базі якого у 1924 р. створено Всеукраїнський археологічний 
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комітет (ВУАК). 1934 р. на базі ВУАК було створено Інститут історії матеріальної 
культури АН УРСР, який 1938 р. одержав назву Інститут археології АН України. 

16 йдеться про видання: «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные Археографическою комиссиею». СПБ, 1863–
1892 рр. – 15-томне видання документів, присвячених головним чином історії Украї-
ни й Білорусії XII – XVII ст.

17 Комітет охорони пам’яток старовини та мистецтва – державно-громадський 
орган, створений у серпні 1919 р. у Києві в період окупації українських земель 
Добровольчою армією для опіки над пам’ятками старовини та мистецтва. У його 
складі діяло кілька секцій. Головою комітету був Д. Багалій. Після приєднання до 
комітету аналогічної установи, створеної при Київському університеті, його очолив 
проф. М. Довнар-Запольський.

18 йдеться про видання: Модзалевський В. Основні риси українського мис-
тецтва / В. Модзалевський; мал. Павла Діденко. – Чернігів, 1918. – 30, [2] с.

19 Лазаревський Олександр Матвійович (1834–1902) – український історик і 
генеалог.

УДК 929Плевако:[82.0+01](477)

Анжела Майстренко

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АНТОНОВИЧА ПЛЕВАКА
ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА СПОГАДАМИ

Публікація містить відомості з маловідомих архівних джерел про нау-
кову-педагогічну діяльність та державну службу Миколи Антоновича Плевака, 
яка доповнює творчий портрет вченого, висвітлює його доробок на ниві укра-
їнського літературознавства, бібліографії, викладацької праці.

Ключові слова: Микола Антонович Плевако, літературознавець, бібліографія, 
українська література, Харківський університет, Кам’янець-Подільський 
державний університет, «Хрестоматія нової української літератури».

Публикация содержит сведения из малоизвестных архивных источников о 
научно-педагогической работе и государственной службе Николая Антоновича 
Плевако, которая дополняет творческий портрет ученого, освещает его наследие 
на ниве украинского литературоведения, библиографии, преподавательського 
труда.

Ключевые слова: Николай Антонович Плевако, литературовед, библио гра-
фия, украинская литература, Харьковский университет, Каменец-Подольский 
государственный университет, «Хрестоматия новой украинской литературы».

The publication contains information on little-known archival sources of scien-
tific and educational activities and public service of Mykola Antonovych Plevako, that 
complements creative portrait of the scientist, highlights his achievements in the field 
of the Ukrainian literature, bibliography, teaching work. 

Key words: Mykola Antonovych Plevako, scholar in literature, bibliography, the 
Ukrainian literature, Kharkiv University, Kam’yanets-Podil’s’kyi State University, 
«Readings of modern Ukrainian literature».
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Микола Антонович Плевако (1890–1941) увійшов в історію україн-
ської науки, культури, педагогіки як талановитий літературознавець, бі-
бліограф, педагог, автор понад 100 наукових праць, монографій, статей, 
передмов, підручників, укладач багатьох читанок, збірників, «Хрестома-
тії нової української літератури».

Донедавна ім’я М. Плевака було маловідомим не тільки широкому 
загалу, а й науковцям, оскільки у сталінські часи його безпідставно було 
віднесено до категорії «ворогів народу». лише, починаючи з 1960-х ро-
ків, коли вченого було посмертно реабілітовано, з’явилися перші корот-
кі відомості, спершу в довідкових видання, згодом у бібліографічних та 
історико-літературних виданнях1.. У 1961 р. на еміграції побачив світ 
збірник «Статті, розвідки й бібліографічні матеріали» в серії «З нашого 
минулого»2, в якому вміщено не лише праці самого М. Плевака, а й цінні 
спогади його сина Юрія Оранського та рідного брата Петра. У збірнику 
представлена також ґрунтовна праця Григорія Костюка «Микола Анто-
нович Плевако. Життя та діяльність», в якій вперше опубліковано де-
тальну біографію М. Плевака й справедливо поціновано його як талано-
витого вченого3. Однак з відомих причин кілька десятиліть цей збірник 
був практично недоступним для радянських громадян.

Інтерес до постаті М. Плевака як видатного українського літерату-
рознавця, бібліографа призвів до появи в 1996 р. праці Василя Бурана 
«літературознавець і бібліограф Микола Плевако (1890–1914): біобіблі-
ографічний нарис»4 у серії «Видатні діячі української книги», яку видає 
Національна парламентська бібліотека України. У цьому виданні вперше 
всебічно розглянуто бібліографічну спадщину літературознавця, а також 
зібрано та упорядковано бібліографічні списки: «Праці М. А. Плевака, 
опубліковані в 1910–1961 роках» та «література про М. А. Плевака та 
його твори». Варто зазначити, що згадане видання В. Бурана й досі зали-
шається єдиним зведеним джерелом, яке дозволяє оцінити значний вне-
сок ученого в українське літературознавство та бібліографію5.

В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського зберігається архів вченого6, який, по-суті, мало вивчений. Ниж-
че публікуються документи, які допоможуть більш детально з’ясувати не 
тільки трудовий шлях вченого (відомості про науково-педагогічну робо-
ту та службу наукового працівника професора М. Плевака), але й зрозу-
міти його моральний стан у важкі години життя у спогадах молодшого 
рідного брата Олександра, а також щоденникові записи М. Плевака.

Тексти документів друкуються із збереженням тогочасного автор-
ського написання. Скорочені слова написано повністю із позначенням 
скороченої частини у квадратних дужках [   ]. Нерозбірливо написані 
слова позначено крапками у квадратних дужках […]. Граматичні та 
орфографічні помилки виправлено без застереження. До текстів додано 
коментарі.

М. А. Плевако народився 27(15) грудня 1890 р. у слобожанському 
селищі Дворічній (нині Куп’янського району Харківської області). З 
дев’яти років він залишився без матері, родина збідніла. Діти опинили-
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ся у родичів. Миколу взяла до себе тітка. На кошти місцевого мецената 
О. л. Шахова він зміг восени 1903 р. вступити до 2-ї Харківської гімназії, 
жив у пансіоні при ній, користувався бібліотекою.

Починаючи з другого класу гімназії брав участь у драматичному 
гуртку при гімназії (як організатор репертуару, виконавець провідних 
ролей, режисер). Гурток за своєю суттю й ідейним спрямуванням був 
виразно українським й патріотичним.

З цього часу він виявив хист до суспільних наук, зокрема, до історії 
літератури і почав формувати власну бібліотеку, яка в 1920-ті роки була 
чи не найкращою і чи не найціннішою приватною книгозбірнею у Хар-
кові. М. Плевако пильно стежив за всіма літературними новинками того 
часу, тому його бібліотека систематично поповнювалася новинками, що 
з’являлися на українському культурному і суспільному обрії. З четверто-
го класу гімназії він налагодив тісний контакт з єдиною тоді українською 
книгарнею в Києві – «Київська Старина».

Восени 1910 р. М. Плевако вступив на історико-філологічний фа-
культет Харківського університету. Вже на першому курсі здобув золоту 
медаль та премію імені О. Потебні за наукову розвідку «Квітка як ху-
дожник і психолог». 1911 р. вийшли його перші книжки «Про Маркіяна 
Шашкевича й відродження галицьких українців», «Життя та праця Бори-
са Грінченка». В цей період починається науково-бібліографічна праця 
М. Плевака. Зокрема, він підготував бібліографію творів Б. Грінченка та 
літератури про нього в другому томі «Хрестоматії нової української літе-
ратури» (1923). У 1916 р., після закінчення навчання в університеті, його, 
як здібного молодого спеціаліста, було залишено на кафедрі російської 
мови й літератури. Деякий час очолював Першу Харківську українську 
гімназію ім. Б. Грінченка. цього ж року з’явилися його нові літературо-
знавчі праці – «Григорій Квітка-Основ’яненко», «О стиле и языке повес-
ти Г. Ф. Квитки «Маруся».

З перших днів революції 1917 р. М. Плевако занурився у громад-
сько-політичну й культурно-освітню роботу. У листопаді–грудні 1917 р. 
він обіймав посаду редактора соціалістичної газети «Нова громада», яку 
видавала Рада Слобідської України. У газеті М. Плевако запроваджує 
критико-бібліографічний відділ «Нові книжки», друкує низку статей з 
актуальних проблем розбудови Української держави, порушує питання 
про відкриття в Харкові українських середніх шкіл.

У цей час бере активну участь у культурно-освітній роботі: читає 
лекції на курсах Харківського товариства «Просвіта», делегується на 
з’їзд просвітян Слобожанщини.

На початку 1919 р. М. Плевако був призначений приват-доцентом 
(згодом професором) історико-філологічного факультету Кам’янець-
Подільського державного університету. Трохи пізніше зарахований спів-
робітником історико-філологічного відділу ВУАН, членом постійної ко-
місії з питань новітнього українського письменства.

У період роботи у Кам’янець-Подільському державному українсько-
му університеті активно займався справами університетської бібліотеки, 
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брав діяльну участь у поповнені її фондів, проводив бібліографічні се-
мінарські заняття, засідання  гуртків, наради з питань бібліографії. Брав 
участь у складанні каталогів бібліотеки, у т. ч. систематичного.

У 1920 р. у Кам’янці-Подільському вийшов перекладений ним 
збірник оповідань для дітей, куди було включено твори В. Короленка, 
В. Гюго, А. Чехова, Г. Сенкевича під назвою «Діти журби».

З кінця 1920 р. до осені 1922 р. М. Плевако обіймав посаду професо-
ра української літератури та українознавства в Київському архітектурно-
му інституті і водночас (з лютого 1921 р.) працював викладачем україн-
ської мови й літератури в Мироцькому механічному технікумі (поблизу 
Києва), оскільки у ті важкі часи вижити навіть на платню університет-
ського професора було важко.

Із осені 1922 р. – професор Харківського інституту народної освіти, 
де викладав історію української літератури на факультеті профосвіти, а 
по смерті професора М. Сумцова – очолював кафедру історії української 
літератури. Згодом очолив секцію української літератури при кафедрі іс-
торії української культури академіка ВУАН Д. Багалія (із 1926 р. – при 
науково-дослідній кафедрі літературознавства). Водночас розгорнув ве-
лику роботу як видавець, редактор і коментатор української художньої 
літератури, автор передмов і редактор різних збірників, хрестоматій та 
підручників з української літератури, що виходили в той час у Держ-
видаві України, а також у кооперативних видавництвах («Книгоспілка», 
«Час», «Рух»).

У 1924 р. надруковано його працю «Шевченко й критика (еволюція 
поглядів на Шевченка»). Того ж року М. Плевако видав працю «Шевчен-
ків «Щоденник», його історія, зміст і значення», а через рік, спільно з 
І. Айзенштоком, підготував видання «Поезії. «Кобзар» Т. Г. Шевченка», 
де вміщено критично перевірені ним тексти поезій Т. Шевченка з при-
мітками, коментарем та передмовою; водночас уклав ґрунтовну, майже 
вичерпну на той час бібліографію, присвячену поетові.

Великою заслугою вченого є двотомна «Хрестоматія нової україн-
ської літератури» (1923–1926), яка включає біографії 75 письменників 
з докладною бібліографією. З певних причин у 1923 р. вийшов другий 
том, в 1926 – перший. М. Плевако також працював над створенням вели-
кої бібліографічної картотеки української літератури, яка налічує понад 
102 тис. бібліографічних записів.

У 1926–1933 рр. – дійсний член Науково-дослідного інституту Тара-
са Шевченка, у 1926–1933 рр. – завідувач Кабінету бібліографії цього ж 
закладу (Харків). Одночасно очолював Комісію джерелознавства.

У цей період здійснювалося суттєве поповнення новими матеріала-
ми «Картотеки української художньої літератури, критики й літерату-
рознавства» підготовка до друку «Бібліографічного річника», літерату-
рознавчих та бібліографічний праць, пов’язаних з виданням «Словника 
українських письменників».

Продовжує розпочату у 1923 р. підготовку біобібліографічного 
«Словника українських письменників», що найповніше обліковував їхні 
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твори (нині збірка автобіографій і картотека зберігаються в Інституті 
рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). цей 
Словник представлений лише матеріалами, анкетами, біобібліографіч-
ними матеріалами, що не увійшли ані до хрестоматії, ані до опублікова-
них праць М. Плевака.

З 1930 р. розпочалась хвиля репресивних заходів, діяльність учено-
го, як і багатьох інших представників української інтелігенції, всіляко 
обмежувалась. його звинуватили в українському націоналізмі, анти-
марксизмі; під адміністративним тиском він був змушений піти з Інсти-
туту народної освіти, а потім – і з Науково-дослідного інституту Тараса 
Шевченка. У 1934 р. було заборонено видання вже підготовленого бібліо-
графічного словника українських письменників.

Намагаючись вирватися із гнітючої атмосфери цькування, на почат-
ку 1934 р. М. А. Плевако переїхав до Києва, де деякий час працював у Ко-
місії літератури і мистецтва ВУАН, займався виключно виданням творів 
Т. Шевченка (до 1936 р.). Але й тут його позбавили роботи. Низку своїх 
праць М. Плевако вимушено публікував під іншими прізвищами.

17 травня 1938 р. М. А. Плевако був заарештований за звинувачен-
ням у причетності до «контрреволюційного табору Єфремових та Рі-
чицьких та інших літераторів-націоналістів». За вироком суду отримав 
5 років заслання, яке відбував на станції Вишнівка (нині селище Аршали 
Акмолинської обл., Казахстан). 25 квітня 1941 р. трагічно загинув на за-
сланні за нез’ясованих обставин. 25 липня 1962 р. Київський обласний 
суд повністю реабілітував Миколу Антоновича Плевака.

1 Сарана Ф. К. Бібліографія Шевченкіани // Рад. літературознавство. – 1964. – 
№ 2. – С. 146–149; Українська радянська бібліографія / за ред. Ф. К. Сарани і 
Д. Д. Тараманова. – К., 1980. – С. 23; Сарана Ф. К. Плевако Микола Антонович // 
Українська радянська енциклопедія. – 2-ге вид. – К., 1982. – Т. 8. – С. 408; Історія 
української літератури. – К., 1988. – Т. 2 : Радянська література. – С. 343, 402; 
Павлов Д. І., Куликова З. М. Микола Антонович Плевако // Слово і час. – 1990.– 
№ 12. – С. 44–47; Мовчан Р. Безповоротна втрата? // Слово і час. – 1995. – № 4. – С. 27–
32; Зубкова Н. М. Плевако Микола Антоновича (1890–1941) – літературознавець, 
бібліограф // Особові архівні фонди Інституту рукопису НБУВ : путівник. – К., 
2002. – С. 424–429; Завальнюк О. М. М. А. Плевако – приват-доцент Кам’янець-
Подільського державного українського університету (1919–1921) // Наук. пр. Кам’я-
нець-Поділ. держ. ун-ту : іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 11. – С. 180–
186; Матвійчук Л. О. Біобібліографічні матеріали з історії української літератури 
в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 93–101; Білокінь С. І. 
Плевако Микола Антонович // енциклопедія історії України. – К. : Наук. думка, 
2011. – Т. 8 : Па–Прик. – С. 271–272.

2 Плевако М. А. Статті, розвідки й біобібліографічні матеріали. – Нью-йорк ; 
Париж, 1961. – 808 с. – (Українська Вільна Академія наук у США. Сер. «З нашого 
минулого» ; ч. 2).

3 Костюк Г. Зустрічі і прощання : спогади. – едмонтон, 1987. – Кн. 1. – С. 407.
4 Буран В. А. літературознавець і бібліограф Микола Плевако (1890–1941) : 

біобібліогр. нарис НПБУ. – К., 1996. – 96 с. – (Видатні діячі української книги ; 
вип. 7).
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5 Матвійчук Л. О. Біобібліографічні матеріали з історії української літератури 
в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 93–101.

6 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 
(далі – ІР НБУВ), ф. XXVII, №№. 10, 94, 165.

№ 1
ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ПеДАГОГІЧНУ РОБОТУ

ТА СлУЖБУ ПРОФеСОРА ПлеВАКА МИКОлИ АНТОНОВИЧА

Научная работа Н. А. Плевако началась в 1910 году, когда он написал на 
объявленную Харьковским ученым Историко-Филологическим Обществом1 
тему: «Гр. Ф. Квитка-Основьяненко2, как художник и психолог» работу, удо-
стоенную (в заседании Общества в начале 1911 г.) полной премией им. проф. 
А. А. Потебни3.

С того времени научная деятельность Н. А. Плевако, выразившаяся в уча-
стии в научных и научно-исследовательских обществах и учреждениях и в на-
печатании в течении 25 лет (с 1910 по осень 1934 года, когда по болезни прину-
жден был прекратить свою научную работу) около 100 научных и научно-попу-
лярных работ и учебных пособий.

Научно-педагогическая служба Н. А. Плевако началась в 1914 году, когда 
он был назначен хранителем Этнографического Музея Харьковского Универси-
тета4 по избранию Историко-Филологического факультета, на каковой должно-
сти он состоял по сентябрь 1917 года.

(Справка бывших профессоров Харьковского Университета А. И. Белецко-
го и П. Г. Риттера).

В 1916 г. Н. А. Плевако был оставлен при Харьковском Университете5 для 
приготовления к профессорскому званию при кафедре русского языка и литера-
туры. Фактическое оставление при Университете и начало подготовки к маги-
стерскому экзамену произошло осенью (в сентябре) 1916 года, хотя оформле-
ние могло состояться только после февральской революции 1917 г., когда было 
сломлено противодействие черносотенной профессуры.

(Удостоверение Харьковского Университета от 7 июля 1917 года за № 2583).
Профессорским стипендиатом Н. А. Плевако состоял с осени 1916 г. до кон-

ца 1918 г., когда был избран приват-доцентом по кафедре украинской литерату-
ры в Каменец-Подольский университет6 и одновременно заведующим универ-
ситетской библиотекой. Здесь он работал до половины 1920 г.

(Телеграмма ректора Каменец-Под[ольского] Университета. Удостоверение 
Каменец-Под[ольского] Универ[ситета] от 15/IV–19. Удостоверение Каменец-
Под[ольского] Универ[ситета] от 22/I 1920 г. № 22).

Одновременно Н. А. Плевако состоял постоянным (штатным) научным со-
трудником и членом комиссии для издания «пам’яток новітнього письменства» 
Всеукраїн[ської] Академії Наук7 с января 1919 г. До конца 1922 г., работая по 
заданиям ВУАН до половины 1920 г. в Каменец-Подольске и бывая в Киеве нае-
здами, а с половины 1920 г. постоянно проживал в Киеве.
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(Удостоверение ВУАН от 10/VII 1919 за № 1859 Расчетная книжка № 42–
1922 г.).

С конца 1920 г. до осени 1922 г. Н. А. Плевако состоял профессором украи-
новедения в Киевском Архитектурном Институте8.

(Извещение Киевского Архитектурного Ин[ститу]та об утверждении про-
фессором украиноведения от 3/XII – 20 г. № 484).

С февраля 1921 г. до осени 1922 г. Н. А. Плевако состоял в то же время пре-
подавателем украинского языка и литературы в Мироцком (недалеко от Киева) 
механическом техникуме9, наезжая туда из Киева для чтения лекций.

(Удостоверение Мироцкого Техникума от 21/VI–21 за № 2180).
С осени 1922 г. до конца 1928 г. Н. А. Плевако состоял профессором украин-

ской литературы в Харьковском Институте Народного Образования10. С 1922 г. 
до конца 1924 г. профессором и заведующим кафедрой украинской литературы 
на факультете социального воспитания, а с осени 1924 г. до конца 1928 г. – про-
фессором и зав[едующим] кафедрой украинской литературы на факультете про-
фессионального образования.

(Удостоверение Ин[ституту]та Соцвиху11 от […] Удостоверение Харьков-
ского Университета от […]).

В то же время он преподавал украинскую литературу и детскую литературу 
в Харьковском Педтехникуме (педкурсах) им. Г. Сковороды12 – с 1922 по 1925 г.

(Справка педкурсов им. Г. Сковороды от 5/ ХI – 23 г. № 868).
С 1922 по 1928 год Н. Плевако состоял сначала научным сотрудником 

(1922–1923), затем действительным членом и руководителем секции украинской 
литературы Научно-Исследовательской кафедры истории Украины (1927-1928).

(Удостоверение деканата Ин[ститу]та Нар[одного] Образ[ования] и 
зав[едующего] кафедры от 28/VIII – 1923 г. за № 322. Удостоверение Укрнауки 
НКО от 18/II – 1928 г. за № 416).

Со дня основания (1926) Научно-Исследовательского Института Т. Шев-
ченко в Харькове13 Н. А. Плевако состоял в нем действительным членом и руко-
водителем кабинета библиографии до конца 1931 г.

(Удостоверение Науч[но]-Исслед[овательського] Ин[ститу]та Т. Шевченко 
в Харькове от 2/VII 1929 г. за № 166. Удостоверение Ин[ститу]та Т. Шевченко 
от 31/VIII 1930 г. за № 691. Витяг з протоколу директора Інституту від 3/ХI 1931 
за № 18).

С 1-го января 1932 г. (оформлено с 1/IV – 1932 г.) до половины августа 
1934 г. Н. А. Плевако состоял штатным старшим научным сотрудником сначала 
Редакционного комитета для изданий сочинений Т. Шевченко, затем «Комісії 
літератури й Мистецтва» Всеукраїнської Академії Наук.

(Витяг з протоколу № 4 засідання президії ІІ відділу ВУАН від 27/ІІ 1932 р. 
Витяг з протоколу № 13 засідання президії ВУАН від 17/V 1932 р.).

ІР НБУВ, ф. XXVII, № 94, арк. 1–4. Машинопис.
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№ 2
КОРОТКА ДОВІДКА З БІОГРАФІЇ

МИКОлИ АНТОНОВИЧА ПлеВАКА,
НАПИСАНА РІДНИМ БРАТОМ ОлеКСАНДРОМ ПлеВАКОМ

11 квітня1961 р.

Плевако М. А. народився 27 листопада (стар[им] ст[илем]) 1890 р. на 
Слобожанщині, в Куп’янському повіті. В curriculum vitae14 Миколи Антонови-
ча (рука не його, немає дати й підпису), сказано, що він народився у слободі 
Дворічній. Проте, оскільки я пригадую різні розмови, він з’явився на світ не в 
самій Дворічній15, а десь у спідньому селі (Вільшанах)16.

Наша мати – Катерина Григоровна (дівоче прізвище – Оранська)17 була се-
лянка (з державних селян, батьки її не були кріпаками). Батько – Антон Павло-
вич Плевако18 походив з куп’янських міщан.

У згаданому curriculum vitae сказано, що батько М[икол]и Ан[тонович]а по-
мер ще в 90-х роках. Формально, це не вірно. Антон Павлович був живий ще, 
принаймні, в 1918 році. Але фактично залишилися без батька. Він, казали, ула-
штувався десь на стороні – переважно наймався продавцем у переїжджі крам-
нички по ярмаркам. Тільки заробітків своїх додому не привозив – усе витрачав 
на горілку…

Наша мати свої останні роки куховарила у наймах у чайній Чалого в сло-
боді Дворічній і померла десь 1900 чи 1901 року від туберкульозу або раку19. 
Батько залишив чотирьох хлопців (дівчинка Настечка померла раніше) напри-
зволяще. Старшим Петру та Миколі було тоді по 13–11 років, Семену років зо 
три, а мені більше року.

Мене взяла за сина Ганна Павлівна Оранська, дружина дядька – брата нашої 
матері. Ганна Павлівна робила тоді економкою у багатого поміщика місцевого 
мецената – Шахова О. І.20. Вона розповіла своєму хазяїну про двох посиротілих 
хлопчиків (Семена взяли на виховання родичі батька з Куп’янська). І. Шахов ви-
словив згоду платити за їх навчання, якщо вони витримають іспити до гімназії.

Петро й Микола відмінно вчилися у двухкласній сільській школі та й вчи-
телі допомогли своїм учням краще підготуватись. Отже в 1902 р. хлопці витри-
мали іспити до 2-ої Харківської гімназії21. Шахов до своєї смерті десь року 1908 
справно платив за їх навчання та утримання в пансіоні гімназії. Можливо після 
смерті Шахова хлопців звільнили від плати за навчання.

У 1910 році Микола Антонович уже студент історико-філологічного фа-
культету Харківського Університету.

У 1911 році пише роботу «Гр. Ф. Квитка-Основьяненко, как художник и 
психолог», за яку одержав премію імені проф. А. Потебні. Тоді ж 1911 року 
вийшли його окремі книжечки:

«Життя та праця Бориса Грінченка22» Х. 1911, 81 стор.
«Про Маркіяна Шашкевича23 (1911)» Х. 1911, 31 стор.
Коли М[икол]а Ан[тонови]ч був студентом 4-го курсу Рада Університету 

присуджує йому золоту медаль за роботу: «Св. Миколай в русской народной 
словесности» (таку тему в 1913 році вивчав факультет).

Навесні 1914 М[икол]а Ан[тонови]ч на три місяці потрапив до Харківсь-
кої жандармської в’язниці у зв’язку з намаганням студентської громади пору-
шити заборону царського уряду про відзначення сторіччя з дня народження 
Т. Г. Шевченка.
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Після закінчення Університету М[икол]а Ан[тонови]ч працює на посаді 
хранителя етнографічного музею факультета. Залишення М[ико]ли Ан[тонови]
ча при катедрі мови для підготовки до професорського звання було затверджено 
формально лише після Березневої Революції24.

Але ще до того – в 1916 році з’являються друковані роботи М[ико]ли 
Ан[тонови]ча:

«Григорій Квітка-Основ’яненко» – Записки Наук[ово]-літ[ературного] Від-
ділу Т[оварист]ва ім. Гр[игорія] Квітка-Основ’яненка у Харкові, ст. 33.

«О стиле и языке повести Г. Ф. Квітки – «Маруся», ст. 39.
У кінці 1918 року Університет, якого тоді було заснували в Кам’янець-

Подільському, обирає М[ико]лу Ан[тонови]ча доцентом по катедрі української 
літератури та завідувача бібліотекою університету.

Тут М[ико]ла Ан[тонови]ч працює до середини 1920 року і видав (як упо-
рядник і перекладач) збірник оповідань для дітей, під назвою: «Діти журби», 
Кам’янець на Поділлю, 1920, стор. 157.

Оповідання досить сумні. Такий їх добір пояснюється тим, що в 1918 році 
М[ико]ла А[нтонов]ич втратив свого сьомирічного сина – Бусю (помер від 
мінінгіту). цю втрату М[ико]ла А[нтонов]ич дуже тяжко переживав.

З того часу почалося для Миколи Антоновича ще одне важке життєве ви-
пробування – довга, затяжна хвороба дружини – Івги25 Володимирівни (дівоче – 
Космачова, побралися в 1910 р.). хвороба дружини (туберкульоз легенів) на все 
довге життя Миколи Антоновича визначила, краще сказати, обмежила напрям і 
зміст його роботи.

Тепер він змушений був братися за роботи найбільш прибуткові з матеріаль-
ного боку, бо для лікування дружини потрібні були чималі гроші. Тому він біль-
ше не мав можливості приділити достатньо увагу науково-дослідницькій праці, 
яка так вабила його ще з студентських років.

цю внутрішню драму Миколи Антоновича добре зрозуміла дружня до ньо-
го Марія Миколаєвна Грінченко26. Вона дуже чуйно, виключно сердечно стави-
лася до М[ико]ли А[нтонови]ча, вважала його за справді талановитого науковця. 
Марія Миколаєвна щиро вболівала за М[ико]лу А[нтонови]ча і не раз з сумом 
висловлювалась, що через хворобу дружини він не спроможиться прислужитися 
нашому суспільству так, як те дозволяють його здібності та знання.

На дальших обставинах життя М[ико]ли А[нтонови]ча я не буду зупиняти-
ся. Перелік посад, які він посідав і робіт, які він виконував, досить докладно пе-
рераховано у згаданому curriculum vitae, копії трудового списку та «Сведениях о 
научно-педагогической работе…»

Додам лише, що восени 1939 року М[ико]лу А[нтонови]ча було вислано 
на три роки до села Вишеньки Акмолінської області27. Там стан його здоров’я, 
порушеного у попередні роки, погіршав. У останньому листі, який я одержав 
од М[ико]ли А[нтонови]ча в квітні 1941 року, він писав, що у степу під час про-
гулянок чує в подувах вітру мотиви сумних пісень України та скаржився, що 
якийсь сусіда копає для нього яму…

В селі Вишеньки М[ико]ла А[нтонов]ич майже закінчив строк вислання 
(строк було зараховано з літа 1938 р.). Але 11 квітня28 1941 року М[икола]ла 
А[нтонов]ич трагічно загинув од рук якихось злодіїв, що вночі зарубили його.

11 квітня1961 року Олександр Плевако29

ІР НБУВ, ф. XXVII, № 13, арк. 1–3.
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№ 3
ЩОДеННИКОВІ ЗАМІТКИ 

МИКОлИ АНТОНОВИЧА ПлеВАКА
1934 р.

Собрать изложить мысли о той системе мучают, которые меня подвергают 
и которая меня погубила навсегда.

Мучить свідомість (сознание) безповоротной гибели, полного крушение 
научной умственной работы.

Понемногу проясняется, что и откуда, но детали ускользают. Одно ясно – 
гнусная цель достигнута и хоть я еще не уничтожен, но все помыслы устрем-
лены к этому – по русски, кажется, неправильно пишу, отвык за сто лет, а по 
украински писать годі30. Несомненно, есть система, определенная система и 
преследования вплоть до уничтожения. легче писать короткими фразами. Грам-
матических ошибок я не делаю, никак не могу их допустить, не позволяет на-
вык – это странно даже в моем теперешнем состоянии.

Система эта заключается в том, что прежде всего у меня отняли возмож-
ность работать. Пять лет тому назад, в 1929 г. после тяжелого мозгового забо-
левания – воспаления мозговых оболочек, мне стало трудно работать. я должен 
был оставить творческую научную работу – и взяться за более легкую – библи-
ографию, публикацию материалов31 и т. д. С конца 1932 г. и этого не мог делать, 
т. к. всякую работу у меня отнимали, выбивали из рук, уничтожали, браковали32. 
В то же время обрушились на меня все несчастья, которые увеличиваясь беспре-
рывно числом и размахом, ведут к гибели, к уничтожению меня и моих близких. 
Это случайно? Нет, это не случайно, это система, это малоприятная подлость, 
низость, беспринципного [...] тех, с позволения сказать «людей», которые стоят 
на этом свое благополучие33. Систематически, исподволь они делают свое гряз-
ное дело, прикрываясь иногда «чистейшими» мотивами: 1) отравили мне мозг и 
тем лишили возможности работать (отняли самое дорогое в моей жизни).

2) они отнимают у меня все, что у меня осталось, хотят сделать нищим меня 
и моих близких. Действуют через суд – требуют возвращения авансов, израсхо-
дованных на работы34. Преследуют моего сына, мою святую надежды на луч-
шее, мою бесконечную радость и неизмеримую печаль – т. к. я хочу сделать его 
счастливым, полноценным человеком и не могу, будучи беспомощным, уничто-
женным 3) они ежедневно терзают меня, окружая шпионами, заглядывая в окно, 
являясь ко мне под видом гостей, даже друзей, «участливо» опрашивающих о 
моем здоровье, о моих делах. Они проникают неведомыми путями ко мне, где 
бы я ни был, и невидимыми путями оплетают, как паутиной, мою дорогу, мои 
тропинки – всю мою жизнь. Мне трудно угадать в встретившимся мне «челове-
ке» врага – я узнаю их слишком поздно. я закрываю ставни в комнате, я прячусь, 
не выхожу никуда днем – и все таки вижу их везде, они мелькают перед мною 
ночью. Они своего добьются, это несомненно. Уже добились.

И тут я думаю, всматриваюсь. Мне говорили, что тут я отдохну, успокаива-
ют и не отдохну и не успокоят.

Кто эти люди, окружающие меня? я никому не верю. я не хочу врать, т. к. 
поколению уверен, что их счесть нельзя, этих исполнителей подлости, делате-
лей зла.

И редко я уже спокоен. я спокоен тем, что я знаю, что мне ничего искать, 
убивать, бороться; что мне некуда деться, негде спрятаться, что все погибло, что 
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должен погибнуть и я, ничего не сделать уже для единственного своего сына. 
Мой покой – в сознании всякого беспокойства, в сознании беспомощности и 
обреченности.

Продолжайте мучить, жить, поучать… я проник в вашу систему [...].

ІР НБУВ, ф. XXVII ( М. А. Плевако), № 10, арк. 1–5, рукопис

1 Историко-филологическое общество – йдеться про Харківське історично-
філологічне товариство. Створене у 1876 р. при Харківському Імператорському 
університеті з викладачів університету, шкіл та місцевої інтелігенції з метою 
сприяння, координації та популяризації досліджень з історії, філології, етнографії та 
фольклористики, культурології, філософії. Члени Товариства вивчали археологію, 
побут, історію лівобережжя, українську мову і культуру, вели культурно-освітню 
працю. На початку 1900-х pp. до товариства входило 130 членів, серед них Д. Багалій, 
Д. Міллер, О. і П. Єфименки, О. Русов, Д. яворницький, Б. ляпунов, Д. Овсянико-
Куликовський, М. Сумцов, М. Грунський, я. Новицький, В. Барвінський, О. Ветухів, 
О. Білецький та ін. Товариство заснувало архів, етнографічний музей, 2 бібліотеки.

2 Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778–1843) – український про-
заїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч. 
Засновник художньої прози і жанру соціально-побутової комедії в класичній 
українській літературі. Твори письменника утверджували високі морально-етичні 
якості людини з народу, відіграли помітну роль у розвитку української мови. як 
письменник, видавець, літературний критик і публіцист виступав в оборону художніх 
можливостей української літературної мови. Брав участь у заснуванні професійного 
театру в Харкові (1812), виданні першого в Україні журналу «Украинский Вестник» 
(1816–1817), сприяв виданню альманаху «Молодик» (1843–1844).

3 Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – видатний український мово-
знавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський 
діяч, член-кореспондент Петербурзької АН з 1875 р., член багатьох (у тому числі 
зарубіжних) наукових товариств.

4 етнографічний музей Харківського університету (нині – Музей археології 
та етнографії Слобідської України при Харківському національному університеті 
ім. В. Н. Каразіна) розташований у Харкові по вул. Тринклера, 8. Веде свою іс-
торію з 1807 р., коли при університеті був створений кабінет рідкостей. У 1837 р. 
при Харківському університеті був організований Музей образотворчих мистецтв 
і старожитностей, куди передано колекції різних кабінетів. 1919 р. археологічний 
музей виокремився в окрему одиницю і поповнився колекцією й артефактами з роз-
копок археологів Харківського університету. У 1920 р., у зв’язку з ліквідацією Хар-
ківського університету, Археологічний музей одержав статус міського. У 1933 р., з 
відновленням Харківського університету, Археологічний музей увійшов до складу 
історичного факультету. У 1998 р. музей одержав сучасну назву.

5 Харківський університет (нині – Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна) – один із найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у 
листопаді 1804 р. з ініціативи видатного просвітителя В. Н. Каразіна, згідно із гра-
мотою Олександра І.

6 Кам’янець-Подільський університет – заснований 1 липня 1918 р., почав пра-
цювати з 22 жовтня 1918 р. Одним із організаторів університету та його першим 
ректором був професор І. І. Огієнко. Діяльність закладу була спрямована на підго-
товку кадрів національної інтелігенції (на 5 факультетах навчалося понад 2360 осіб), 
формування і підвищення рівня національної свідомості молоді Східної і Західної 
України.
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7 Всеукраїнська Академія Наук (нині – Національна академія наук України 
(НАН України)) – вища наукова установа України з самоврядною організацією. На-
зва Академії неодноразово зазнавала змін. У 1918–1921 рр. вона іменувалася Україн-
ська академія наук (УАН), з 1921 р. до 1936 р. – Всеукраїнська академія наук (ВУАН), 
у 1936–1991 рр. – Академія наук Української РСР, з 1991 р. до 1993 р. – Академія 
наук України, а з 1994 р. – Національна академія наук України.

8 Київський архітектурний інститут – з 1924 р. Київський художній інститут, від 
17 грудня 1992 р. – Українська академія мистецтв, від 17 березня 1998 р. – Академія 
образотворчого мистецтва і архітектури.

9 Мироцький технікум – (нині Відокремлений підрозділ НУБіП України «Не-
мішаївський агротехнічний коледж» (Київська область) Національного університету 
біоресурсів і природокористування України). В 1912 р. відкрилась у с. Мироцьке, що 
на Київщині, як сільськогосподарська школа. Готувала спеціалістів для реалізації 
столипінської сільськогосподарської реформи у Київському земстві. Школа була по-
будована на землях і за кошти заможного селянина М. А. Кулика. Незначну частину 
грошей також було внесено земством. За період становлення школа декілька разів 
міняла свою назву й напрями підготовки фахівців. 4 грудня 1920 р. на місці Мироць-
кої сільськогосподарської школи було відкрито Мироцький сільськогосподарський 
технікум. У 1965 р. перейменований в Немішаївський сільськогосподарський тех-
нікум.

10 Харківський інститут народної освіти (нині – Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна) – за час свого існування Харківський університет 
декілька разів змінював офіційну назву. Заклад було засновано під назвою Імпера-
торського Харківського університету, яку він зберігав до 1917 р. За радянських часів 
університет носив назви: Вільна академія теоретичних знань (1920–1921), Харків-
ський інститут народної освіти (1921–1932), Харківський державний університет 
імені О. М. Горького (1932–1990-ті рр.). Від 1999 р. університет має сучасну назву – 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

11 Інститут соцвиховання заснований у 1933 р. на базі Інституту народної освіти 
(нині – Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сково-
роди).

12 Харківський педтехнікум ім. Г. Сковороди (нині – Харківський національний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди). У 1920 р. у Харкові відкрита 
професійно-педагогічна школа, яка в 1921 р. перейменована на педагогічні курси 
імені Г. Сковороди. У 1925 р. курси реорганізовано в педагогічний технікум, а в 
1937 р. його перейменували в педагогічне училище. У 1993 р. училищу привласнено 
статус педагогічного коледжу, а з жовтня 2004 р. коледж реорганізовано в гуманітар-
но-педагогічний інститут, у структурі якого залишився педагогічний коледж.

13 Інститут Тараса Шевченка – йдеться про Науково-дослідний інститут лі-
тературознавства в УРСР (Харків). Заснований у 1926 р., ставив своїм завданням 
збирання і вивчення матеріалів з історії нової української літератури і літературно-
суспільного життя. Головне завдання – вивчення життя і творчості Т. Шевченка. За 
час свого існування зібрав велику колекцію документів про цілу низку українських 
письменників, а також літературних організацій України і приєднав до них декілька 
значних зібрань рукописів (як напр., колишньої Фундаментальної бібліотеки Хар-
ківського університету, Полтавського державного музею і ін.). Філії інституту зна-
ходились у Києві та Одесі.

14 Сurriculum vitae (лат.) – «життєвий шлях», «життєпис».
15 Дворічна (слобода) Харківської губернії – нині Куп’янський район Харків-

ської області.
16 Вільшани – село Куп’янського повіту Харківської губернії.
17 Плевако (Оранська) Катерина Григорівна – мати Миколи Плевака, походила з 

селянського роду. Її батько був старшиною в слободі Дворічній Куп’янського повіту. 
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Віддали заміж в 15 років без власного бажання. це внесло з самого початку розлад у 
родинне життя. Не мала нахилу до комерції й не любила її.

18 Плевако Антон Павлович – батько Миколи Плевака, походив із збіднілого ку-
пецького роду міста Куп’янки на Харківщині. його батько, Павло Федорович Плева-
ко мав у Куп’янці невелику, але досить прибуткову мануфактурну крамницю. Було в 
нього десятеро дітей: п’ять синів і п’ять дочок. Коли хтось із синів чи дочок одружу-
вався, то, згідно з традицією, йому належала певна рівна частка з дідової спадщини. 
Тож, коли одружився Антон Плевако, він отримав частину спадку грішми, а частково 
крамом. У селі Ольховатки Антон Плевако відкрив власну крамницю.

19 Існують інші припущення, стосовно причини смерті матері М. Плевако. Так, 
за даними Г. Костюка у його нарисі «Микола Антонович Плевако» (Плевако М. А. 
Статті, розвідки й біобібліографічні матеріали. – Нью- йорк ; Париж, 1961. – 808 с. – 
(Укр. Віл. Акад. наук у США. Сер. «З нашого минулого»; Ч. 2) на с. 13 зазначено: 
«..від тяжких пологів померла мати».

20 Шахов Олексій – поміщик-меценат, мав маєток із землею понад три тисячі 
десятин та будинок в Харкові. ліберал, українофіл.

21 2-я Харківська гімназія заснована в 1841 р. В гімназії навчались: історик, 
професор і академік В. П. Бузескул; класик державного права, правознавець, профе-
сор О. Д. Градовський; біолог, лауреат Нобелівської премії, академік І. І. Мечников; 
філолог, філософ, громадський діяч, професор М. Ф. Сумцов; видатний філолог-сла-
віст, член-кореспондент Петербурзької Академії наук О. О. Потебня; ректор Хар-
ківського університету А. С. Пітра; професор і ректор Харківського університету 
М. й. Купльоваський; композитор М. В. лисенко.

22 Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) – український письменник, педа-
гог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-куль-
турний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Один із засновників 
Української радикальної партії. Обстоював поширення української мови в школі та 
в установах. Автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознав-
чих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української 
мови й літератури. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови». 
Один із організаторів і керівників товариства «Просвіта». Створив кілька шкільних 
підручників, серед яких «Українська граматика», «Рідне слово».

23 Шашкевич Маркіян Семенович (1811–1843) – західноукраїнський письмен-
ник, поет, зачинатель нової української літератури в Галичині, священик УГКц, ре-
лігійний та культурно-громадський діяч. Перший в нових часах речник відродження 
західноукраїнських (галицьких) земель. Очолив «Руську трійцю», ініціатор видан-
ня альманаху «Русалка Дністровая» (1837). Виступав за рівноправність української 
мови з польською в умовах того часу.

24 Березнева революція – 4 березня 1917 р. в Російській імперії сталася рево-
люція, підсумком якої було падіння монархії і перехід влади до Тимчасового уряду.

25 Ім’я першої дружини М. Плевака – Євгенія Володимирівна Космачова (мож-
ливо Івгою називали її в колі родини).

26 Грінченко Марія Миколаївна (1863–1928) – українська письменниця, пере-
кладач, педагог. Дружина Бориса Грінченка.

27 Село Вишеньки (Вишневка) – селище в Акмолінській області, Казахстан, 
центр Аршалинського району Акмолинської області. Засноване в 1890 р. під назвою 
Борисівка, у 1928 р. перейменоване на Вишневку, у 1997 р. перейменоване на Арша-
ли. Розташоване на річці Ішим (притока Іртиша).

28 У документі зазначено, що дата смерті М. Плевака – 11 квітня 1941 р. Дата 
смерті М. Плевака має розбіжності в різних джерелах, однак в збірнику Плева-
ко М. А. Статті, розвідки й біобібліографічні матеріали. – Нью-йорк; Париж, 1961. – 
С. 45–46.) Григорій Костюк (український літературознавець й історик літератури, 
що особисто знав Миколу Плевако) зазначив, що: «Дату смерті проф. Плевако зберіг 
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нам прот. Д. Бурко. Він у своєму нарисі, «М. А. Плевако. До 15 річчя з дня смерти», 
у своїх спогадах, що видруковані в цьому збірнику (стор. 777–785) і в своєму при-
ватному листі до Петра Антоновича Плевако 4 березня 1960 року пише, що в серп-
ні 1942 року, переглядаючи архів архієпископа йосипа Оксіюка, натрапив на його 
листа з Сибіру, що був датований 5 червня 1941 року, в якому архієпископ Оскіюк 
писав: «Дійшла до мене сумна вість із Караганди, що 25 квітня ц. р. не стало мого 
щирого друга і колеги Миколи Плевако, хтось убив його».

29 Плевако Олександр Антонович (1899–1990) – історик економіки, молодший 
брат М. А. Плевако.

30 Тут і далі підкреслення зроблені автором.
31 З 1930 р. професор М. Плевако попадає у вихор терору. Спочатку – вияв підо-

зри, недовір’я, а потім почалися переслідування зі скороченням лекційних годин в 
університеті, створенням нестерпних умов праці у науково-дослідному інституті. 
М. Плевако позбавили посади керівника кафедри в Харківському інституті народ-
ної освіти, згодом – посад професора, керівника Кабінету бібліографії при Інститу-
ті Тараса Шевченка. Також було заборонено видавати біобібліографічний словник 
українських письменників. (Костюк Г. Микола Антонович Плевако // Плевако М. А. 
Статті, розвідки й біобібліографічні матеріали. – Нью-йорк; Париж, 1961. – С. 40).

32 У розквіті своїх творчих сил і можливостей М. Плевако залишається без будь-
яких засобів існування. Сили його покидають, нерви не витримують. як наслідок 
цього, він на початку осені 1934 р. потрапляє до психіатричної лікарні. Хоча син 
свідчить, що батько його запевняв, що він не хворий, що він симулює хворобу, що 
він вдався до цього засобу, щоб врятувати себе і свою родину (Костюк Г. Микола 
Антонович Плевако // Плевако М. А. Статті, розвідки й біобібліографічні матеріа-
ли. – Нью-йорк; Париж, 1961. – С. 41).

33 М. А. Плевако зробив зноску, в якій зазначив: «и которые погубят мир».
34 Влада організувала адміністративно-судове переслідування, вимагаючи від 

М. Плевака повернення витрачених на роботу авансів (ІР НБУВ, ф. XXVII, № 10).
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УДК 930.253:94(477)“1963/1972”
Марина Коломієць

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ П. ШЕЛЕСТА –
ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПУ (1963–1972 рр.)

Здійснено аналіз документів із фондів архівосховищ України та Росії, що 
відображають аспекти внутрішньої та зовнішньої політики П. Шелеста, ви світ-
люють його діяльність як політичного діяча у різних галузях суспільно-еко-
номічного та культурного життя України у 1963–1972 рр.

Ключові слова: П. Шелест, документи, ідеологія, «Празька весна».

Осуществлен анализ документов из фондов архивохранилищ Украины и 
России, отражающих аспекты внутренней и внешней политики П. Шелеста, 
которые освещают его деятельность как политического деятеля в различных 
областях общественно-экономической и культурной жизни Украины в 1963–
1972  гг.

Ключевые слова: П. Шелест, документы, идеология, «Пражская весна».

The article analyses the archives of Ukraine and the Russian Federation reflect-
ing the aspects of domestic and foreign policy of P. Shelest, covering his activity as 
a political figure in various areas of socio-economic and cultural life of Ukraine in 
1963–1972.

Key words: P. Shelest, documents, ideology, «Prague Spring».

Останнім часом науковий інтерес серед дослідників почала викли-
кати постать першого секретаря цК КП України Петра Юхимовича Ше-
леста. Враховуючи його вагому роль у політико-суспільному житті рес-
публіки та неординарний стиль його політики, ця постать не може не 
викликати зацікавленості сучасного історика та архівіста.

Питання щодо політики П. Шелеста у вітчизняній історіографії є по-
рівняно мало вивченим. Можемо стверджувати, що ця тема не висвітлена 
на достатньому рівні, що пов’язано з відсутністю спеціальних наукових 
досліджень стосовно цієї політичної фігури. Через специфіку теми у 
радянські роки усі події стосовно П. Шелеста як політичного діяча не 
досліджувалися, навіть відомості про нього були відсутні у довідковій 
літературі. це було пов’язано зі національним стилем його політики на 
владному олімпі України у 1963–1972 рр., яка певним чином суперечила 
генеральній лінії цК КПРС, а також обставинами його усунення від вла-
ди. Можемо констатувати той факт, що лише у пострадянські часи було 
розпочато дослідження деяких аспектів суспільно-політичного життя в 
Україні у часи П. Шелеста. Пожвавлення інтересу до цієї політичної фі-
гури спостерігалося у зв’язку зі святкуванням 100-ліття з дня його наро-
дження. Так, важливий матеріал для науковців надають статті О. Бажана 
та Ю. Шаповала. Також досліджуване питання було висвітлене В. Бара-
ном, Ф. Овчаренком, Г. Касьяновим1.

© Марина Коломієць, 2013
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На сьогоднішній день назріла потреба охарактеризувати архівні до-
кументи, які вже використані дослідниками, та звернути увагу на ті ар-
хівні матеріали, які ще не було введено до наукового обігу. Саме тому 
нашим завданням є: здійснити огляд документів, що зберігаються в архі-
восховищах України та Росії про діяльність першого секретаря цК КПУ 
П. Шелеста у 1963–1972 рр. у сфері промисловості, сільського господар-
ства, культури і мистецтва, національної політики, у царині історичної 
пам’яті українського народу.

Основний масив архівних документів з обраної теми зосереджений у 
центральному державному архіві громадських об’єднань України (цДА-
ГО України). Вони зберігаються у таких фондах: центральний комітет 
Комуністичної партії України 1917–1991 рр. (ф. 1) та Колекція докумен-
тів особового походження П. Ю. Шелеста (1908–1996 рр.) – радянського, 
державного і партійного діяча, першого секретаря цК КПУ (1963–1972), 
Героя Соціалістичної праці. 1947–1973 рр. (ф. 330).

Архівні документи фонду 1, опис 1 знайомлять нас із матеріалами 
Пленумів цК КПУ 1963–1972 рр. За їхньою допомогою вимальовується 
картина епохи, ми отримуємо змогу з виступів партійного активу дізна-
тися про показники, досягнення і негаразди, які існували у економічно-
му, суспільно-політичному та культурному житті України. Так, у спра-
ві 2048, яка містить стенограму Пленуму цК КП України «Про стан та 
заходи по дальшому збільшенню виробництва зерна у колгоспах та рад-
госпах республіки» від 28 листопада 1967 р., можемо отримати свідчен-
ня того, що П. Шелест виступав за продумане, раціональне використання 
земель2.

В описі 10 фонду 1 цДАГО України зберігаються постанови цК 
КПУ досліджуваного періоду. Так, у справі 1065 міститься постанова цК 
КПУ «Про роботу творчих спілок по вихованню молодих літераторів і 
митців» від 10 грудня 1971 р., яка подає матеріал про ідеологічну роботу, 
яку проводили у мистецькому середовищі за часів неосталінізму3.

У справах 24 і 25 описів фонду 1 цДАГО України наявні документи 
про головні аспекти політики П. Шелеста на посаді першого секретаря 
цК КПУ у 1963–1972 рр. Насамперед, це – документи, представлені пе-
реважно у формі інформаційних повідомлень, листів очільника респу-
бліки до цК КПРС, доповідних записок, звітів відділів цК КПУ, інфор-
мацій регіональних обкомів та міськкомів КПУ до цК КПУ, які надають 
можливість конкретизувати інформацію про становище у різних галузях 
життя України, аспекти діяльності першого секретаря цК КПУ. У спра-
ві 5885 містяться відомості про пропозиції цК КПУ до народногоспо-
дарського плану СРСР на 1966–1970 рр., в яких П. Шелест пропонував 
збільшити асигнування для народного господарства УРСР, які мають по-
сприяти розвиткові машинобудування, чорної металургії, хімічної, лег-
кої та інших галузей промисловості4.

У справі 5990 опису 24-го міститься, зокрема, лист П. Шелеста до 
цК КПРС від 27 липня 1965 р. відносно питання «Використання трудо-
вих ресурсів УРСР». Проаналізувавши зміст листа, можемо стверджува-
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ти, що П. Шелест підіймав гостру проблему безробіття в Західній Украї-
ні, незацікавленості центру у розвитку промисловості у цьому регіоні. У 
цій справі також міститься лист цК КП України до цК КПРС від 26 січня 
1965 р. про реабілітацію П. любченка – партійного діяча, репресованого 
у сталінські часи, який свідчить про продовження П. Шелестом політи-
ки реабілітації партійних діячів за умов неосталіністських тенденцій у 
суспільно-політичному житті України. Натомість у листі цК КП України 
до цК КПРС від 2 квітня 1965 р. П. Шелест висловив пропозицію щодо 
доз волу республіці використовувати продукцію, що випускається понад 
план для місцевих потреб. цей лист є одним зі штрихів до політичного 
портрету, який свідчить про його автономістські прагнення у відносинах 
з цК КПРС5.

У справі 5991 опису 24 міститься лист П. Шелеста до заст. Голови 
бюро цК КПРС А. Кириленка від 22 червня 1965 р., в якому повідомля-
ється про те, що раднаргоспами РСФРР у 1965 р. було недопоставлено 
лісоматеріали, що зумовило важке становище промислових підприємств, 
будівельних організацій та сільського господарства республіки. У листі 
цК КП України до цК КПРС від 2 липня 1965 р. надійшли пропозиції 
до проекту постанови цК КПРС «Про посилення економічних методів у 
плануванні», які свідчили про підтримку ринкових елементів у концепції 
реформи збоку першого секретаря. У справі 5999 у листі від 24 лютого 
1965 р. містяться побажання П. Шелеста щодо участі Української РСР у 
Міжнародній виставці 1967 р. у Монреалі з метою продемонструвати до-
сягнення у всіх галузях народного господарства та культури6.

У справі 6303 опису 24 зібрано характерні дописи виборців стосов-
но виборів до ВР УРСР 12 березня 1967 р. Один із них, «Про підсумки 
виборів до ВР УРСР та до місцевих рад», надіслав першому секретареві 
П. Шелесту О. ляшко. Аналіз цього документа може наштовхнути нас на 
думку, що в українському суспільстві назрівало невдоволення суспільно-
політичним ладом у країні7.

цікавим для вивчення діяльності П. Шелеста у галузі національної 
політики у справі 1 є лист цК КПУ до цК КПРС із зауваженнями до 
проекту Статуту загальноосвітньої школи (1 липня 1968 р.), в якому І-ий 
секретар КПУ наголосив, що було б доцільним запровадити обов’язкове 
вивчення російської мови у школах з національною мовою навчання, 
та, водночас, зробити обов’язковим вивчення мови народу республіки у 
школах з російською мовою навчання8.

У справі 27 опису 25 можна віднайти цінну інформацію для вивчен-
ня політики П. Шелеста, пов’язаної з подіями «Празької весни». Так, 
певний інтерес у дослідників може викликати лист цК КП України до 
цК КПРС від 25 вересня 1968 р. з негативною характеристикою чехос-
ловацького посла й. Горака, яка свідчить про жорсткі погляди першого 
секретаря цК КП України щодо посла, який дозволив собі у серпневі дні, 
коли війська ОВД вдерлися до Чехословаччини, негативно висловлюва-
тися стосовно цієї події, засудивши дії союзних військ. До того ж, у даній 
справі вміщено звіти секретаря Закарпатського обкому Ю. Ільницького 
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на адресу П. Шелеста про його зустрічі з І-им секретарем Східносло-
вацького крайкому КПЧ я. Косцелянським, які свідчать про існування 
чітко налагодженої мережі повідомлень про суспільно-політичні події у 
Чехословаччині протягом 1968 р. та реакції населення на них. До того 
ж можна дізнатися про ініціативу П. Шелеста щодо обмеження свободи 
слова у Чехословаччині у 1968 р., які були заражені демократичними на-
строями9.

У ф. 330 нараховується 34 справи. Тут містяться переважно фотогра-
фії першого секретаря П. Шелеста, листи і телеграми колективів та окре-
мих громадян до нього з нагоди його ювілеїв тощо. Певний науковий 
інтерес представляє спр. 7, в якій представлено історичні довідки про 
Кошового Холодноярської Січі й. Шелеста, підготовлені на замовлення 
П. Шелеста мешканцем с. Мельники Чигиринського району Черкаської 
області О. Найдою та його лист від 6 вересня 1968 р. З цього можемо 
зробити висновок, що П. Шелест цікавився своїм родоводом і відповід-
но йому була цікавою козацька тематика, популяризації якої він усіляко 
сприяв у своїй діяльності в галузі збереження історичної пам’яті10.

цінна інформація щодо розкриття теми дослідження зберігається 
у центральному державному архіві вищих органів влади і управління 
України (цДАВО України). Тут широкий спектр інформації нам нада-
дуть документи ф. 2 (Рада міністрів Української РСР), ф. 166 (Міністер-
ство освіти Української РСР), ф. 582 (центральне статистичне управлін-
ня при Раді Міністрів Української РСР).

Так, документи опису 10 та опису 13 ф. 2 цДАВО України містять 
інформацію про стан справ у народному господарстві, у сфері розвитку 
культури та у царині збереження історичної пам’яті українського народу 
у досліджуваний період. Зокрема, у справі 2030 опису 10 міститься лист 
П. Шелеста до цК КПРС від 2 грудня 1963 р. щодо проекту постанови 
цК КПРС і РМ СРСР «Про план державних закупівель і поставок до 
загальносоюзного фонду сільськогосподарських продуктів і сировини на 
1964–1965 рр.», внесений Держпланом СРСР, в якому він висловив свою 
позицію стосовно завищення для України поставок продуктів до загаль-
носоюзного фонду. Проаналізувавши зміст листа, можемо прийти до ви-
сновку про те, що П. Шелест прагнув домогтися паритету у стосунках 
з московським центром щодо загальносоюзних поставок сільськогоспо-
дарських продуктів11.

У справі 5531 опису 13 можемо віднайти звіти центральних і об-
ласних організацій про хід роботи та певні перешкоди, що виникали у 
процесі підготовки багатотомника «Історії міст і сіл Української РСР» 
у 1971–1972 рр., вихід якого свідчив про підтримку першим секретарем 
цК КП України широкої науково-дослідницької діяльності у галузі збе-
реження історичної пам’яті українців. Так, завідувач редакцією «Історії 
міст і сіл…» В. Кулаковський повідомляв 11 лютого 1971 р. П. Тронька, 
який очолював видання багатотомника, про причини зриву термінів ви-
дання друку тому «Хмельницька область»12.

У матеріалах ф. 27 розкрито механізм реалізації постанов та рішень 
цК КП України у галузі сільського господарства України. Зокрема, у 
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справі 640 опису 22-го подано відомості про запровадження внутріш-
ньогосподарського розрахунку у колгоспах у 1965–1966 рр.13.

На основі документів ф. 166 зможемо ознайомитися з даними щодо 
функціонування системи освіти в УРСР у досліджуваний період. Із них 
дізнаємося про те, як змінювалася в Україні кількість шкіл з українською 
та російською мовами навчання у 1958/59, 1963/64 та 1971/72 навчаль-
них роках. Проаналізувавши ці документи, можемо прийти до висновку 
про поступову русифікацію середньої освіти у період правління П. Ше-
леста14.

Опрацювавши документи опису 3 фонду 582, зможемо отримати 
статистичні дані про функціонування промисловості УРСР у 1960-ті –
на початку 1970 рр., зокрема про валову продукцію промисловості, чи-
сельність промислово-виробничого персоналу УРСР. Проаналізувавши 
статистичні показники у справах 5171 та 6647, можемо отримати інфор-
мацію про валову продукцію у 1963 р. та у 1972 р. На основі цих да-
них можемо зробити висновок, що цК КПУ у контексті виконання по-
літичного курсу цК КПРС підтримував переважаючий розвиток групи 
«А» – виробництво засобів виробництва. При цьому,варто зауважити, що 
у більш несприятливому становищі перебувала група «Б»15.

Дані опису 4 фонду 582 надають статистичні відомості про динамі-
ку змін у сільському господарстві України, зокрема про кількісні зміни 
колгоспів та радгоспів, валову продукцію у галузях рослинництва та тва-
ринництва, стан забезпеченості технікою, кормами, добривами. У спра-
ві 4127 містяться відомості про електрифікацію колгоспів та радгоспів за 
1963 р. по областям УРСР, що надає нам змогу дізнатися про недостатні 
темпи електрифікації колгоспів та радгоспів у той час16. Загалом матеріа-
ли центральних державних архівів України є найінформативнішим дже-
релом стосовно досліджуваного періоду.

Розглянемо матеріали обласних архівів. Значний масив документів 
зберігається у Державному архіві Київської області, зокрема у фонді Ки-
ївського обкому КПУ (ф. П-5). Особливу цінність складають документи 
про діяльність П. Шелеста на посаді другого, а згодом, першого секрета-
ря Київського обкому у 1954–1962 рр., які є на сьогодні маловивченими і 
допомагають зрозуміти напрями його політичного курсу, що були продо-
вженням діяльності на попередній посаді очільника найбільшої області 
в Україні. Так, у справі 684 опису 6 міститься лист Київського обкому 
до цК КПУ від 14 березня 1957 р., в якому П. Шелест звертається до 
цК КПУ з проханням допомогти області кормами та технікою. це може 
наштовхнути на думку, що П. Шелест звертався до інстанцій вищого 
рівня з питань допомоги сільському господарству ще до свого обрання 
першим секретарем цК КПУ. Тут же міститься і лист прокурора УРСР 
Д. Панасюка до цК КПУ від 15 червня 1957 р., в якому викриваються 
факти антидержавної практики приписок у ряді колгоспів Київської об-
ласті. У справі 298 вміщено довідку про розглянуті комісією з реабіліта-
ції судові справи осіб з березня по вересень 1956 р., які були засуджені 
Особливою Радою та Трійкою НКВС. Таким чином, даний документ є 
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показовим щодо вивчення участі П. Шелеста у комісії Президії Верхо-
вної Ради СРСР з реабілітації у Київській, Вінницькій та Черкаській об-
ластях під час процесу десталінізації17.

Інформацію про соціально-економічне життя України 1960-х – по-
чатку 1970-х рр. можемо отримати, опрацювавши документи опису 7 зга-
даного фонду. Так, з довідок райкомів КПУ Київської області за липень 
1966 р. у справі 358 можемо дізнатися про темпи, якими відбувався пере-
хід на гарантовану оплату праці у колгоспах області та скільки коштів ви-
ділялося до фонду оплати праці. Також можемо почерпнути інформацію 
про те, що у досліджуваний період на рівні обкомів постійно підіймалось 
питання про незадовільну роботу «Сільгосптехніки». Так, стосовно фак-
тів постійного незадовільного забезпечення сільськогосподарською тех-
нікою області йдеться у листі Голови Київського обласного об’єднання 
«Сільгосптехніка» І. Деревця до Київського обкому від 31 січня 1967 р. 
З довідки від 25 січня 1968 р. у справі 790 цього фонду дізнаємося про 
виконання постанови цК КПУ «Про максимальне використання наявних 
резервів і місцевих можливостей для збільшення виробництва товарів 
народного споживання» (1968 р.). Київський обком звітував про те, що 
«протягом минулого року на підприємствах машинобудівної, приладобу-
дівної та хімічної промисловості було організовано виробництво понад 
150 нових виробів культурно-побутового призначення»18.

цінну інформацію про суспільно-політичне життя доби П. Шелеста 
можемо отримати, опрацювавши документи Державного архіву львів-
ської області . Тут цікавим для дослідників стануть документи фонду 
львівського обкому КПУ (ф. П-3 ). Варто зауважити, що матеріали нара-
ди львівського обкому від 8 квітня 1967 р. у справі 122 зможуть послу-
гувати цікавим джерелом для вивчення інформації щодо проведення міс-
цевими виконавчими органами ідеологічної боротьби з письменниками 
та поетами. Аналізуючи нещодавно оприлюднені для широкого загалу 
архівні документи, зокрема справи 248, можемо зробити висновок, що у 
цьому регіоні України озвучувалося незадоволення політикою цК КПУ 
під час подій «Празької весни». Так, з доповідної записки львівського 
обкому про реагування населення області на події у Чехословаччині від 
27 березня 1968 р. на адресу цК КПУ дізнаємося про систематичний 
моніторинг настроїв серед студентів міста. Тут же міститься інформація, 
що мали місце негативні висловлювання. Наприклад, студентка 4 курсу 
лГУ Н. Заболотна у приватній бесіді висловила думку, що «і у нас може 
щось розпочатись, так далі бути не може». У свою чергу колишній ректор 
львівської духовної семінарії у львові, уніатський священик І. Чорняк 
наголосив: «Хочу зауважити: соціалістична система тріщить по швам»19.

Частина архівних документів, що стосуються діяльності П. Шелеста 
на посаді першого секретаря цК КПУ, перебуває за межами України – у 
Росії. Зокрема, у Російському державному архіві новітньої історії (РДА-
НІ). Науково-інформаційний інтерес становлять насамперед, матеріали 
фондів: Пленуми цК ВКП(б) – цК КПРС (1941–1990 рр.) (ф. 2), Комісія 
цК КПРС з питань ідеології, культури та міжнародних відносин (1958–
1961 рр.) (ф. 5).
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цікавими для доповнення відомостей з інших джерел стануть мате-
ріали Пленумів цК КПРС. Так, у одній зі справ можемо ознайомитися з 
витягом з протоколу від 13–14 жовтня 1964 р., з метою використати дані 
для відтворення картини пленуму, на якому було зміщено М. Хрущова. 
Також можемо вивчити матеріали пленуму від 19 травня 1972 р., на яко-
му П. Шелеста було звільнено з посади першого секретаря цК КПУ та 
призначено одним із заступників Голови РМ СРСР. При цьому варто на-
голосити, що це рішення було прийнято на Пленумі цК КПРС без його 
згоди20.

У справі 217 фонду 5 міститься лист від 25 квітня 1970 р., в якому 
перший секретар України цК КПУ звернувся до цК КПРС з проханням 
про допомогу сільському господарству України матеріально-технічними 
засобами . У листі, зокрема, йшлося про те, що «у поточному році за-
явлена потреба у сільськогосподарських тракторах задоволена на 56%, 
виділено тракторних причепів на 41 тисячу менше потреби. На період 
збору врожаю щомісячно бракує 50 тисяч вантажівок». Містилося про-
хання «виділити додатково до сезону збору врожаю: трактори, автомо-
білі, причепи, збиральні машини, нафтопродукти, запчастини тощо». 
У листі-відповіді цК КПРС на звернення цК КПУ (22 червня 1970 р.) 
повідомлялося про те, що частину техніки буде виділено додатково. На 
рахунок посилення ідеологічної боротьби важливою стане ідеологічна 
постанова «Про заходи щодо протидії нелегальному поширенню антира-
дянської та інших політично шкідливих матеріалів», прийнята 28 червня 
1971 р. на засіданні секретаріату цК КПРС21.

По-новому на період правління П. Шелеста дозволяють подивитися 
матеріали Російського державного архіву соціально-політичної історії 
(РДАСПІ). Тут міститься фонд особового походження – Шелест П. Ю. 
(1928–1996 рр.) (ф. 330). У фонді налічується 95 справ. Вони дозволять 
деталізувати відомості про особливості діяльності П. Шелеста на поса-
дах секретаря Київського обкому, першого секретаря цК КПУ та заступ-
ника Голови РМ СРСР, а також ознайомитися з рукописами його книг. 
Так, у одній зі справ у листі до цК КПРС від 14 січня 1973 р. П. Шелест 
наголошує на недоліках у роботі Держплану, на його думку, «він при-
пускається диспропорцій у розвитку важливих галузей народного госпо-
дарства». При цьому підкреслює, що «варто розширити права міністрів 
республіканських міністерств»22.

Важливу інформацію про особливості економічного життя Украї-
ни, характер, взаємовідносини між керівниками міністерств та відомств 
УРСР, з одного боку, та Держплану та союзних міністерств з іншого боку, 
розподіл матеріальних балансів, сировини, палива у 1960-х – на початку 
1970-х рр. можна отримати з матеріалів Російського державного архіву 
економіки (РДАе), що розміщені у фондах: Рада народного господарства 
(РНГ СРСР) (ф. 233), Державний плановий комітет РМ СРСР (Держплан 
СРСР) (ф. 4372), Міністерство важкого машинобудування (ф. 440). Про 
незакінчений цикл виробництва у Радянському Союзі та роль у ньому 
промисловості України можемо дізнатись з інформації, що надходила 
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з України до Раднаргоспу СРСР. Так, луганський тепловозний завод у 
травні 1963 р. у кооперації з заводом «електроважмаш» Харківського 
Раднаргоспу та Коломенським тепловозобудівним заводом мав вигото-
вити магістральні тепловози, Харківський завод – генератори, Коломен-
ський – дизелі23.

Таким чином, фонди перерахованих вище архівів містять комплекс 
оригінальних за походженням та інформативних джерел про діяльність 
П. Шелеста як політичного діяча.

1 Бажан О. Сторінки політичної біографії Петра Шелеста // Сумський історико-
архівний журнал. – 2011. – № 12/13. – С. 84–86; Шаповал Ю. І. Петро Шелест у 
контексті політичної історії України ХХ століття // Укр. іст. журн. – 2008. – № 3. – 
С. 134–149; Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – К. : 
Альтернативи, 1999. – 303 с.; Овчаренко Ф. Спогади. – К. : Оріяни, 2000. – 456 с.; 
Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х рр. – К. : 
либідь, 1995. – 224 с.
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Сергій Кулешов, Андрій Бойко-Гагарін

ЗНАХІДКИ ФАЛЬШИВИХ ДЕНАРІЇВ АНГЛІЙСЬКОГО
КОРОЛЯ ЕТЕЛЬРЕДА ІІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У статті розглянуто три фальшиві монети, що імітують пенні англійського 
короля етельреда ІІ, знайдені в Україні. Раніше подібних знахідок на території 
нашої країни зареєстровано не було. Оскільки метал однієї з давніх підробок 
визначити візуально не вдалося, то було зроблено рентгенофлуоресцентний 
аналіз вмісту монети і наведено його результати.

Ключові слова: знахідки монет, Україна, фальшиві пенні етельреда ІІ, 
рентгенофлуорисцентний аналіз.

В статье рассмотрены три фальшивые монеты, имитирующие пенни 
английского короля Этельреда II, найденные в Украине. Ранее подобных 
находок на территории нашей страны зарегистрировано не было. Поскольку 
металл одной из древних подделок определить визуально не удалось, был 
сделан рентгенофлуоресцентный анализ содержания монеты и приведены его 
результаты. 

Ключевые слова: находки монет, Украина, фальшивые пенни Этельреда II, 
рентгенофлуоресцентный анализ.

The article deals with three false coins imitating penny of the English King 
Ethelred II, found in Ukraine. Previously, similar finds in our country have not been 
recorded. As far as the metal of one of the fakes failed to be visually identified, roent-
gen-fluorescent analysis of the contents of the coin was conducted and its results were 
presented.

Key words: coin finds, Ukraine, the false penny of Ethelred II, roentgen-fluores-
cent analysis.

Час правління короля всієї Англії етельреда ІІ (978–1016 рр.) був 
вкрай нещасливим. Постійні напади вікінгів змушували його відкупати-
ся від них. Через нерозумні дії короля у 1016 р. країну завоювали данські 
вікінги. Англійці платили великі суми відкупних, переважно срібними 
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монетами. Зокрема, у 994 р. – 16 000 фунтів срібла, 1002 р. – 24 000 фун-
тів, 1007 р. – 36 000 фунтів, 1012 р. – 48 000 фунтів . ці гроші, що отри-
мали назву «данегельд» (хоча не всі вони виплачувалися данцям, напри-
клад, у 994 р. їх виплатили конунгу норвегів Олаву Трюггвасону за те, 
щоб він відступив від лондона), потрапляли не тільки в країни Сканди-
навії, де перетворилися в зразки для наслідувань і базою для створення 
власних монетних систем, а й на значні території Східної Європи. Пенні 
етельреда ІІ стали одними із найпоширеніших монет у цьому регіоні, що 
використовувалися у грошовому обігу. це зумовило не тільки виготов-
лення наслідувань цим монетам (у так званому Великому Балтійському 
регіоні) переважно у досить високоякісному сріблі, а й спричинило по-
яву фальшивих монет, що з більшою чи меншою точністю відтворювали 
пенні етельреда ІІ.

Виготовлення фальшивих монет у всі часи було надприбутковою 
справою для його учасників. Через це навіть ризик жорстокого покаран-
ня часто не зупиняв фальшувальників, внаслідок цього спустошувалися 
кишені простолюдинів у минулому. При виявленні у ті часи факту, що 
монета є підробкою, її часто перетворювали на прикрасу, роблячи в ній 
отвори для носіння з намистом. 

У спеціальній літературі наявні відомості щодо знахідок фальшивих 
денаріїв етельреда ІІ в різних регіонах Східної Європи. Так, Матеуш Бо-
гуцький відзначив про знахідки їх на території Польщі . В археологічних 
пам’ятках латвії ХІ–ХІІ ст.. на 1988 р. було зафіксовано три знахідки 
мідних примітивних наслідувань англосаксонським монетам, судячи за 
зображеннями пенні цього короля. Автор розвідки зауважила щодо не-
визначеного питання про походження цих монет-наслідувань, і що їй не-
відомі знахідки подібних монет на території Давньої Русі й естонії, а 
також не виключила місцеве походження їх. Т. В. Равдіна, розглянувши 
статистику поховань із монетами в Давній Русі, і справді не відзначила 
такого факту наявності фальшованих пенні етельреда ІІ, хоча зафіксува-
ла знахідку у Псковській області бронзового наслідування пенні наступ-
ника етельреда ІІ – Кнута (1016–1035) .

Останнім часом на електронному форумі скарбошукачів України  
з’явилася інформація щодо знахідок фальшивих пенні етельреда ІІ. Не-
зважаючи на те, що є правові й інші невирішені проблеми використання 
громадянами України металодетекторів, їхня інформація щодо знайде-
них монет є дуже корисною і може прислужитися збиранню наукових 
фактів про грошовий обіг в Україні на різних етапах її історії, а також 
сприяти відкриттю невідомих досі видів і навіть типів монет. Зауважимо, 
що навіть у найкращих світових збірках монет значна їхня частина не 
має не тільки археологічної інформації, а й навіть відомостей про по-
ходження. Тут розглянемо три фальшиві пенні етельреда ІІ, знайдені на 
території Україні, кожна з яких має свої особливості.

1. Малюнок 1. Тип пенні короля етельреда ІІ «малий хрест» (1009–
1017 рр.). Мідна основа, частково вкрита міцною зеленою патиною, а 
також має два отвори, сліди від посріблення та розгинання. Є нерозбір-
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ливі залишки літер. Вага – 0,95; діаметр – 17 мм. Знайдена в Київській 
області.

Досить типовий виріб і знайдений на території, де були в обігу і є 
знахідки пенні етельреда ІІ. 

2. Малюнок 2. Тип пенні короля етельреда ІІ «довгий хрест» (978-
1003 рр.). Монета мідна, позолочена, має слід (клепка) від вушка та 
тріщину від краю до середини монети. Написи всі читаються: аверс – 
ETELRED REX ANGLO; реверс – HILDSIGE MO BAT. Вага – 1,56; діа-
метр – 20 мм. Знайдена в луганській області. 

Дуже незвичайна знахідка. По-перше, тому що у східному регіоні 
України, наскільки нам відомо, не знаходили не тільки фальшивих, а й 
справжніх денаріїв чи якісних наслідувань їм. По-друге, монета настіль-
ки є близькою до оригінального пенні, що справді змушує подумати: до 
її виготовлення був причетний англійський монетарій або людина, яка 
мала доступ до оригінальних штемпелів. Монетарій з ім’ям Hildsige пра-
цював в англійському місті Бат (Bath) у часи правління етельреда ІІ . 
Тобто цей фальшивий пенні було виготовлено в Англії і мабуть на укра-

Мал. 1. Фальшивий пенні етельреда ІІ № 1

Мал. 2. Фальшивий пенні етельреда ІІ № 2
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їнські землі надійшов разом зі справжніми, а вже тут, при виявленні його 
фальшивості, був позолочений і перетворений на підвіску.

3. Малюнок 3. Тип пенні короля етельреда ІІ «малий хрест» (1009–
1017 рр.). Монета на вигляд з білого металу, частково вкрита зеленим 
оксидом, має отвір. На обох боках монети є легенда, яку не можна прочи-
тати. Вага – 0,84; діаметр – 18 мм. Монета знайдена в Київській області.

ймовірно, що прототипом її слугував той вид пенні етельреда ІІ 
«малий хрест», де волосся короля зображено не хвилястими лініями із 
маленькими кульками на кінцях, що є звичними для більшості типів його 
монет (див., наприклад, малюнок 2), а де зображення його волосся за-
мінено на прямокутний головний убір (корона?), всередині якого верти-
кальні або горизонтальні лінії. Характерно, що такий рідкісний вид було 
імітовано також із срібла чи то в Скандинавії, чи то десь у Балтиці, і 
зображення такого наслідування вміщено у каталозі німецького аукціону 
«Кюнкер 205» 2012 р., лот 2524 (див. малюнок 4) . Подібність зображен-

Мал. 3. Фальшивий пенні етельреда ІІ № 3

Мал. 4. Шведське наслідування денарію етельреда ІІ «малий хрест».
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ня короля на фальшивому пенні і наслідуванні вражає, є певні збіги у на-
писах легенд. Проте, навряд чи саме це наслідування стало прототипом 
для фальшувальників, воно рідкісне і подібності є випадковими.

Оскільки метал має сріблястий колір, то спочатку виникло припу-
щення, що це не фальшований пенні, а імітація, зроблена зі срібла. Осно-
вною технологією виробництва фальшивих монет у Середньовіччя було 
виготовлення заготовки із недорогоцінного металу із подальшим нане-
сенням покриття. Використання технологій нанесення на поверхню за-
готовки шару срібла за допомогою амальгами або шару олова (лудіння) 
можна встановити через рентгенофлуорисцентний аналіз (РФА) складу 
сплаву металу підробки. Нам вдалося провести РФА підробки, дані якого 
зафіксовано в таблиці 1. Для аналізу використано аналізатор вітчизняно-
го виробництва моделі Expert 3L W108U.

Таблиця 1.

№
Частка елементу у складі сплаву, %

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb

Рис. 1,1 0,04 72,61 4,43 0,57 0,18 3,99 0,42 16,7

Виходячи із даних таблиці 1 видно, що фальсифікат має осно-
ву, виготовлену із міді з подальшим нанесенням на її поверхню олова. 
Фальсифікатори використали технологію лудіння, що паралельно із ви-
користанням ртутної амальгами складали основні технології нанесення 
дорогоцінного шару для надання підробці вигляду монети, виготовленої 
зі срібла. Свинець доданий у сплав міді для полегшення плавлення, а 
також надання заготовці більшої ваги. На поверхні підробки помітний 
слабкий пік срібла, що може вказувати на те, що покриття могло бути 
нанесене із олова та срібла, яке в подальшому зруйнувалось під дією 
ґрунту.

1 Гвин Дж. Викинги. Потомки Одина и Тора / пер. с англ. З. Ю. Метлицкой. – 
М. : центр-полиграф, 2010. – С. 385.

2 Bogucki M. Forged Coins in Early Medieval Poland [Electronic resourse]. – P. 212–
213. – Mode of access: http://www.academia.edu/502118/Forged_coins_in_early_
medieval_Poland_2009. – Title from screen.

3 Берга Т. М. Монеты в археологических памятниках латвии ХІ–ХІІ вв. – Рига : 
Зинанте, 1988. – С. 15, 50–51.

4 Равдина Т. В. Погребения Х–ХІ вв. с монетами на территории Древней Руси: 
каталог. – М. : Наука, 1988. – С. 33.

5 http://forum.violity.com/viewforum.php?f=12&sid=e44673a5aeb93614a733ff630
61dd46c.

6 Moneters of the Late Anglo-Saxon Coinage 1016–1042 [Electronic resourse] / by Ve-
ronica J. Smart, M. A. Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doc-
tor of Philosophyp – October 1981. – Mode of access: http://ru.scribd.com/doc/49493749/
Moneyers-of-the-Late-Anglo-Saxon-Coinage-1016-1042 – Title from screen.

7 Glanz und Faszination des Mittelalters – 1.000 Jahre Europäishe Münzgeschichte: 
Auktion Fritz Rudolf Künker 205 (12/13 März 2012, Osnabrück). – Osnabrück, 2012. – 
S. 246.
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Тетяна Клименко

ПЕЧАТКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАСВІДЧЕННЯ
ОРИГІНАЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТА У XVIII – НА ПОЧ. XX ст.

(ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті розглянуто значення печаток, як елемента засвідчення документів 
у XVIII – на поч. ХХ ст. Охарактеризовано найбільш типові зразки печаток 
цього періоду та наведено фотознімки їх відбитків.

Ключові слова: печатка, сфрагістика, документ.

В статье рассматривается значение печатей, как элемента заверения доку-
ментов в XVIII – нач. ХХ ст. Охарактеризованы наиболее типичные образцы 
печатей этого периода и приведены фотоснимки их оттисков.

Ключевые слова: печать, сфрагистика, документ.

The article considers the importance of signets as a part of documents certifica-
tion in the XVIII –early XX cc. It characterizes the most typical examples of signets 
of that period and presents the photographs of their prints.

Keywords: a signet, sigillography (sphragistics), a document.

Відбитки печаток на документах є одними з основних їх реквізитів. 
Вони засвідчують їхню оригінальність, унеможливлюють підробки їх. 
Основні способи засвідчення документа – підписування, прикладання 
печатки і затвердження, що надає йому юридичної сили, підтверджує 
відповідальність певної особи за його зміст. Печатка з давніх часів сим-
волізувала ознаку влади та певних правовідносин. Поряд з адміністра-
тивними функціями приватні печатки виконували функції засвідчення 
документа, були символом сімейного клейнода, передавалися у спадок і 
свідчили про соціальний статус особи, родини1.

Виявлені в Державному архіві Черкаської області печатки можна 
умовно поділити на дві групи: гербові і прості. Перші мають у центрі 
малюнок герба держави, а по колу назву відомства, установи, якій вони 
належать. Другі містять лише назву відомства, державної чи приватної 
установи, а також певний малюнок. За формою переважають круглі та 
овальні печатки, хоча подекуди бувають прямокутні, квадратні, трикутні, 
багатокутні та ін.

Відбиток печатки передбачає перенесення із неї відповідної фарби 
на поверхню паперу або видавлювання на поверхні певного матеріалу 
(паперу, сургучу, мастики, фарби, сажі та ін.) відповідного рельєфу. При 
дослідженні печаток за їхніми відтисками вивчаються загальні та окремі 
ознаки: технічні особливості, легенди, зображення (форма і розміри від-
тисків у цілому, взаємне розміщення складових частин відтисків, графіч-
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ні ознаки літер, цифр, герба, емблеми, дрібні особливості окремих знаків 
тощо)2.

Більшість виявлених відбитків печаток датуються першою полови-
ною XVIII ст. – початком ХХ ст. Найбільш розповсюджена технологія 
виконання відбитка – прикладна, тобто відбиток печатки відтиснуто без-
посередньо на документі. Особливо цінними є сфрагістичні джерела, в 
яких відображено геральдичні зміни та збережено форми гербів, родових 
знаків, символів.

Їхні зразки є прикладом розвитку гербів, які створювались в само-
стійному середовищі, але за регламентацією влади та державних інсти-
туцій.

Для глибшого вивчення печаток ї їхніх відбитків та запровадження 
практичної реалізації в науковий обіг їх можна поділити на такі групи: 
релігійні, освітні, громадські, військові, поліцейські, приватні, управлін-
ські установ і організацій, родинні та ін.

Переважна кількість відбитків печаток виявлена на документах у 
фондах релігійних установ (духовних правлінь, благочинних, монас-
тирів, церквах та ін.). Найменування християнських свят та імена най-
більш шанованих святих (св. Миколая, св. Софії, Успіння Пресвятої 
Богородиці, св. Георгія, св. Василія, Івана Богослова, св. Олександра, 
св. Іллі, св. Дмитрія, св. Петра та Павла, св. Тріїці, св. Варвари, св. Кузь-
ми та Дем’яна, Вознесіння Ісуса Христа, Покрова Пресвятої Богороди-
ці, св. Дмитрія, Преображення, Різдва Пресвятої Богородиці, Введення в 
храм Пресвятої Богородиці, св. Михаїла), які були особливо популярни-
ми серед населення регіону, відобразилися в назвах релігійних установ і 
відповідно в їхніх печатках.

Діловодство велося в релігійних установах за встановленими пра-
вилами. Невід’ємним елементом у ньому вважалась печатка, що засвід-
чувала підписи офіційних або відповідальних осіб у записах про наро-
дження, шлюб та смерть у метричних та обрядових книгах. Така вимога 
поширювалась на офіційне листування, фінансово-майнові документи 
та ін.

Завдяки нагромадженню значної кількості сфрагістичних пам’яток 
постала можливість їхнього вивчення з огляду на особливості їх зобра-
ження: кольору відбитків, форми, розміру, легенди.

Виявлені численні відбитки печаток, як правило, розміщені в ниж-
ній частині останнього аркушу або ж на обкладинці прошнурованих ме-
тричних та обрядових книг. Матеріал і колір відбитків різноманітний, 
серед яких переважають прикладні: чорний, темно-синій, темно- і світ-
ло-коричневий, темно- і світло-бордовий, яскраво-червоний сургуч; біла, 
жовта, червона, синя, фіолетова, коричнева фарба і мастика; чорна сажа; 
білі відбитки на папері. Сировиною для виготовлення їх були папір, віск, 
фарба, мастика, сургуч, сажа. Колір матеріалу особливого значення не 
мав. Печатки ставилися під текстом документа та підписами офіційних 
осіб. Слід зазначити, що найпоширенішими у використанні були сургу-
чеві печатки, які вважалися дешевими і зручними та не вимагали спе-
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ціальних знань та навичок, потрібних для виготовлення паперових чи 
воскових відбитків.

На початку XX ст. помітна поступова заміна матеріалів для відбит-
ків: здебільшого стали використовуватися чорнило та мастика.

легенда на відбитку печатки розміщувалася довкола сюжетного зо-
браження або ж у центральній її частині переважно російською мовою 
чіткими друкованими літерами церковно-слов’янським шрифтом у пря-
мому, інколи дзеркальному зображенні. Вона складалася з посвяти храму, 
належності до певної конфесії та адміністративної одиниці. У більшос-
ті печаток простежується одноманітне сюжетне зображення – графічні 
контури православного собору (на печатках церков, монастирів) та герб 
Російської імперії (на печатках духовних правлінь).

елементи, що зображені на відбитку фамільної печатки, можуть роз-
повісти про історію роду, кар’єри або особистого життя її власника.

Зазвичай символічні геральдичні знаки розміщувалися у середині 
печатки, що слугували водночас своєрідними родовими гербами, якими 
засвідчувалися важливі документи.

Для печаток кінця XVIII ст. – поч. XIX ст. характерним є використан-
ня лігатури, скорочення слів, виносних літер, поділових зірок, крапок, 
абревіатур, архаїчних літер, а також літер грецького та латинського ал-
фавіту. Печатки кінця XIX ст. – поч. XX ст. втратили свою характерність 
і колорит. На розвиткові адміністративної сфрагістики того періоду від-
чутно відобразився політичний фактор. Усі вони уніфіковані відповідно 
до централізованого ведення канцелярської справи російської монархії.

Відбитки печаток є на документах майже усіх архівних фондів 
окресленого у статті періоду. Серед них: сургучні печатки – у фондах 
нотаріусів, економічних контор, релігійних установ (духовних прав-
лінь, благочинних, костьолів, монастирів, церков); мастикові та сажеві 
печатки – здебільшого у фондах місцевих адміністративних і військо-
во-адміністративних установ, сільських управ, товариств, мирових по-
середників, комісії з виборів до Державної думи, управління військових 
начальників, органів станового і земського самоврядування (міських, мі-
щанських, земських, земельних, продовольчих управах, міських думах, 
магістратах, предводителів дворянства, дворянських опіках), органів 
поліції і жандармерії (поліцейських управліннях, приставів, справників, 
городничих), юстиції, суду, прокуратури, тюремних установ (розправах, 
сирітських, повітових, окружних, земських, волосних, мирових словес-
них судах), маклерів, цукрових заводів та їх товариств, установ і орга-
нізацій торгівлі, транспорту, зв’язку, сільського й лісового господарства 
(земельних товариств, лісництв), органів та установ землекористування і 
землеустрою, фінансових органів, податкових, кредитних установ і орга-
нізацій, установ та організацій народної освіти (шкільних рад, інспекто-
рів народних училищ, єпархіальних училищних рад, гімназій, семінарій, 
училищ, шкіл, бібліотек), установ та організацій охорони здоров’я, спо-
живчих товариств, благодійних установ3.
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Основні різновиди документів, до 
яких прикладались печатки, можна поді-
лити на такі види: купчі, свідоцтва, нака-
зи, донесення, метричні записи, сповідні 
розписи, ревізські розписи (ревизские 
сказки), відомості, описи майна, перепи-
си, списки, реєстри, договори, журнали 
та ін.

Розглянемо відбитки печаток на при-
кладі документів декількох фондів.

Печатка Уманського повітового суду: 
сажева, кругла, чорного кольору, діаметр 
63 мм із зображенням двоголового орла 
у верхній частині та з написом у ниж-

ній частині: «Печать Киевской губернии 
Уманского уездного суда», засвідчено куп-
чу від 12 квітня 1832 р.4

Печатка роду Потоцьких, яка точно 
відображала герб цієї шляхетної родини: 
сургучна, світло-коричневого кольору, 
овальної форми, розміром 22 x 20 мм, зо-
браження щита, увінчаного короною, на 
тлі якого трираменний патріарший хрест 
без правої частини нижнього рамена. 
Окрім герба кожний знатний рід мав влас-
ний девіз, який доповнював клейнод. Де-
віз роду Потоцьких – «Scutum opponebal 
scutis» (Щит протиставляв щитам) розмі-

щено по півколу печатки в нижній її частині. Скріплено документ, яким 
затверджено права на володіння маєтками в Немирівській і Торговецькій 
волостях Станіслава Щасного Потоцького5. Слід зазначити, що напри-

кінці XVIII ст. родовий знак Потоцьких – 
«Пилява» був гербом міста Умані.

Печатка роду Багратіон: сургучна, 
кругла, темно-коричневого кольору, діа-
метр 35 мм, зображення чотирьохчастин-
ного щита з малим щитком усередині. У 
першій частині: хітон, у другій – арфа, у 
третій – пращ з ременями, в четвертій – 
держава під схрещеним мечем та скіпе-
тром. У малому щитку: всередині святий 
Великомученик і Переможець Георгій у 
спорядженні з хрестом на грудях, який 
сидить на коні і вбиває дракона, прикра-

шений мантією з кистями. Над головним щитом височить княжа корона. 
Девіз роду – «Tunica illa inconsutilis desuper contexta per totum». Скрі-

Печатка Уманського повітового 
суду

Печатка роду Потоцьких

Печатка роду Багратіон
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плено документ про переведення 12 душ 
селян Межиричського маєтку княгині 
Багратіон у розряд державних поселян із 
власними землями6.

Печатка Різдво-Богородицької церк-
ви с. Межирич Черкаського повіту Ки-
ївської єпархії: сажева, кругла, чорно-
го кольору, діаметр 37 мм, зображення 
церкви з трьома куполами та напис по 
колу: «Рожд[ественско-] Богор[одицкая] 
ц[ерковь] Киев[ской] епар[хии] 
Черкас[ского] уез[да] м. Межирича», за-
свідчує свідоцтво про смерть від 21 травня 
1878 р.7.

Печатка Черкаського духовного прав-
ління: сургучна, овальна, темно-корич-
невого кольору, розмір 38х32 мм, по колу 
напис «Черкасское Духовное Правле-
ние». Скріплено метричну книгу про на-
родження Миколаївської церкви с. Жабо-
тин Черкаського повіту 1851 р.8.

Печатка Свято-Георгіївської церкви 
с. Новоселиця Чигиринського повіту: са-
жева, кругла, червоного кольору, діаметр 
49 мм, зображення церкви з трьома ку-
полами та напис по колу: «Георгиєв[ская] 
ц[ерковь] Киев[ской] епар[хии]: 
Чигирин[ского] уезда: с. Новоселица», 
засвідчує свідоцтво про шлюб 1920 р.9.

Печатка Чигиринського духовного 
правління: сургучна, кругла, коричневого 
кольору, діаметр 44 мм, зображення у верх-
ній частині двоголового орла та у нижній 
частині напис: «П[ечать] Чигиринского 
Духовного Правления». Скріплено ме-
тричну книгу про народження Михайлів-
ської церкви с. Медведівка Чигиринського 
повіту 1845 р.10

Печатка Київської духовної консис-
торії: сургучна, кругла, темно-коричнева, 
діаметр 41 мм, напис у центрі: «Киевская 
Духовная Консистория». Скріплено опис 
церковного майна Іллінської церкви с. Су-
ботів Чигиринського повіту 1876 р.11.

Печатка Київських дворянських зборів: 
відбиток на блакитному папері, кругла, діа-

Печатка Рождество-
Богородицької церкви

с. Межирич Черкаського повіту 
Київської єпархії

Печатка Черкаського духовного 
правління

Печатка Свято-Георгіївської 
церкви с. Новоселиця 
Чигиринського повіту
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метр 74 мм, у центрі – двоголовий орел, 
над головами орла – старослов’янська лі-
тера «я». У середньому колі – герби міст 
Київської губернії, у зовнішньому колі – 
напис «Печать Киевского Дворянского 
Собрания». Скріплено родословну дво-
рянина Стадницького 17 липня 1813 р.12.

Печатка Білоруської греко-католиць-
кої духовної консисторії: сажева, оваль-
на, чорного кольору, діаметр 61х54 мм, 
зображення двоголового орла, який три-
має у своїх лапах змію та вінок, увінча-
ний короною, по колу напис: «П[ечать] 
Белорусской греко-уни[а]тской духо-
вной консистории». Засвідчено факт пе-
редачі Франциском Потоцьким причту 
Коржовської церкви у володіння сіноко-
сом 18 травня 1759 р.13.

Печатка Різдво-Богородицької 
церк ви с. Богодаровки Пирятинського 
пові ту: сажева, кругла, чорного кольо-
ру, діаметр 55 мм, зображення церкви 
з трьома куполами, по колу – напис: 
«Рож дествобогоро[дицкая] це[рковь] 
Пи рятин[ского] уезд[а] с. Богодаров-
ка». Скріплено дошлюбні опитування 
1899 р.14

Печатка Полтавської духовної кон-
систорії: сургучна, кругла, світло-ко-
ричневого кольору, діаметр 78 мм, зо-

браження двоголового орла, напис по колу: «Полтавская Духовная 
Консистория». Скріплено сповідні розписи 1907р.15

Печатка Чигиринського
духовного правління

Печатка Київської духовної 
консисторії

Печатка Київських дворянських 
зборів

Печатка Білоруської греко-католицької 
духовної консисторії
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Печатка Рождество-Богородицької
церкви с. Богодаровки
Пирятинського повіту

Печатка Полтавської
духовної консисторії

Відбитки печаток
Черкаської майстерні
штампів і печаток
П. Ю. Халевського
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Заслуговує на увагу фонд «Черкаська майстерня штампів і печаток 
П. Ю. Халевського», у документах якого зосереджено зразки 3376 від-
битків печаток та 6209 штампів адміністративних установ царської Росії 
та радянської доби за 1915–1927 рр. Тут зібрані лише мастикові відбит-
ки. Їх можна віднести до вагомої частки різновиду цінних сфрагістич-
них пам’яток з огляду на важливість часу їх створення16. Подаємо при-
клад таких відбитків, легенди яких майже завжди відображають назву та 
функціональне спрямування установи:

З усього розмаїття печаток, які збереглися у вигляді відбитків на до-
кументах Державного архіву Черкаської області, в цьому повідомленні 
зроблено спробу опису деяких із них, якими засвідчувались документи 
у XIX – на поч. XX ст. Виявлені зразки відбитків печаток є прикладом 
створення їх у самостійному середовищі, але за регламентацією влади та 
державних імперських інституцій. Вони яскраво відтворюють еволюцію 
їхнього створення, характерні особливості та історичний шлях розвитку 
окремих організацій та родів видатних особистостей, проте перебувають 
поза сферою широкого наукового дослідження.

1 Слабченко М. Запорізькі печатки XVIII ст. // Записки історико-філологічного 
відділу ВУАН. – К., 1929. – Кн. 19. – С. 103–109.

2 З історії української сфрагістики // Родовід. – 1996. – № 14. – С. 81–98.
3 Державний архів Черкаської області : анотов. реєстр описів / авт.-упоряд.: 

Клименко Т. А., Пурис О. М. – К., 2006. – Т. 1. – С. 293–324.
4 Державний архів Черкаської області, ф. 833, оп. 1, спр. 69, арк. 152 зв.
5 Там само, спр. 67, арк. 6 зв.
6 Там само, ф. 364, оп. 1, спр. 2, арк. 23. зв.
7 Там само, арк. 23.
8 Там само, ф. 597, оп. 1, спр. 12, арк. 83.
9 Там само, ф. 604, оп. 1, спр. 3, арк. 29 а.

10 Там само, ф. 614, оп. 1, спр. 11, арк. 18.
11 Там само, ф. 629, оп. 1, спр. 1, арк. 20 зв.
12 Там само, ф. 833, оп. 1. спр. 65, арк. 21.
13 Там само, спр. 69, арк. 91.
14 Там само, ф. 882, оп. 1, спр. 19, арк. 102.
15 Там само, спр. 32, арк. 43.
16 Там само, ф. 390, оп. 1, спр. 1, арк. 1–69.
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УДК [929.5+94](477.4)“16/18”

Євген Чернецький

ЛЕГІТИМАЦІЯ ТА ДЕКЛАСАЦІЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ШЛЯХТИ 
НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

(НА ПРИКЛАДІ РОДУ ЗВУРСЬКИХ (ЗВОРСЬКИХ) ГЕРБА ЛОДЗЯ)

Публікацію присвячено історії роду Зворських герба лодзя в XVII – першій 
половині XVIII ст. Прослідковано його рух із Прикарпаття в Придніпров’я. 
Проаналізовано збирання Зворськими доказів свого благородного походження 
(кінець XVIII – початок ХІХ ст.) і відповідні документи.

Ключові слова: рід, родовід, шляхта, дворянство, переселення.

Публикация посвящена истории рода Зворских герба лодзя в XVII – первой 
половине XVIII ст. Отслежено его переселение с Прикарпатья в Приднепровье. 
Проанализировано процесс собирания Зворскими доказательств своего 
благородного происхождения (конец XVIII – начало XIX в.) и соответствующие 
документы.

Ключевые слова: род, родословная, шляхта, дворянство, переселение.

The article is devoted to the history of the Zvorskis’ emblem of Lodz in XVII – 
the first half of XVIII cc. Its migration from Prykarpattya to Podniprovya is traced. 
Collecting evidences of their nobility and appropriate documents by the Zvorski fam-
ily (end XVIII – beg. of XIX cc.) is analysed. 

Key words: family (kin), genealogy, gentry, nobility, migration.

Наприкінці XVIII ст. розпочалися неодноразові спроби російської 
адміністрації примусити шляхту Речі Посполитої стати складовою одно-
го чи кількох станів, що існували тоді в Російській імперії. ці намаган-
ня та боротьба шляхти за свої станові привілеї тривали майже сімдесят 
років і у брутальний спосіб завершилися відразу після Польського по-
встання 1863 р. З точки зору масовості найважливішим у цій боротьбі 
був період від другого поділу Речі Посполитої до кінця 1830-х рр., коли 
проблема підтвердження належності до шляхетського стану втягнула до 
цього процесу (збирання документів, звертання до державних установ та 
оскарження їхніх дій і рішень тощо) сотні тисяч осіб1.

Саме тоді було створено величезну кількість документів, що фіксу-
вали походження шляхти2. цю публікацію присвячено аналізу одного з 
таких документів – протоколу Київської ревізійної комісії від 15 верес-
ня 1838 р. про перевірку рішення Київського дворянського депутатсько-
го зібрання щодо визнання дворянської гідності роду Зворських герба 
лодзя3.

Зворські (чи Звурські) герба лодзя належали до шляхти Руського 
воєводства4. В середині та другій половині XVII ст. привілеями королів 
яна ІІ Казимира та яна ІІІ Собєського їм було підтверджено частину ві-
йтівства в с. Звір на річці Звір в Самбірській економії Перемишльської 
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землі. Вже на той час Зворські були розгалуженим родом. З якого часу 
Зворські володіли війтівством – невідомо, але в королівських привілеях 
йшлося про підтвердження умов, на яких маєтком володіли їхні предки5. 
це дає підстави припустити, що рід Зворських (Звурських) виник при-
близно в середині XVI ст., адже с. Звір зафіксовано в люстрації Самбір-
ського староства 1565 р. як новоосаджене6.

При дослідженні родоводу Зворських особливі труднощі виникають 
при встановленні етимології їхнього прізвища. Немає жодного сумніву 
в тому, що воно походить від назви с. Звір, що на річці Звір. Проте іс-
нують декілька форм назв і села, і річки (Звір, Звор, Звож, Звур)7. це 
призвело до подібного розмаїття в прізвищі досліджуваного нами роду. 
На початку ХІХ ст. родова гілка з Київської губернії була легітимована з 
прізвищем Зворський, хоча в поданих документах вони початково були 
записані Звурськими (пол. Zwórski)8. Представники роду з Подільської 
губернії фігурують у документах як Звурські9, як і нащадки цього роду 
на Закарпатті, а на Галичині фіксуються обидві форми цього прізвища10.

Переміщення Зворських із Самбірщини на Поросся пройшло у 
XVIII ст. через землі Великого князівства литовського (Ошмянський по-
віт Віленського воєводства та Речицький повіт Мінського воєводства), де 
вони володіли дрібними маєтками11.

Появу Зворських у Київському воєводстві вперше зафіксовано у се-
редині XVIII ст. у с. Карабачин Брусилівського маєтку. 3 лютого 1751 р. в 
тамтешній церкві Покрова Пресвятої Богородиці священик Андрій При-
биткевич охрестив Семена, сина Івана і Уляни Зворських. Хрещеними 
батьками їх стали Андрій ящулд і Аполонія Петровська12. На той час 
Зворські вже не володіли жодним маєтком. Зважаючи на їхні часті пере-
селення, можемо припустити, що на той час вони, очевидно, належали 
до офіціалістів (маєткових службовців). Брусилівський маєток належав 
упродовж XVIII ст. спочатку Ольшанським, а потім Чацьким13. У Бруси-
лівському маєтку Зворські, можливо, мешкали і в наступній чверті сто-
ліття.

У 1781 р. Зворські зафіксувалися в містечку Борщагівка (Сквирський 
повіт). Звідти вони переїхали в с. Красне (Василівський маєток графів 
Тарновських) та с. Озерне (Білоцерківське графство Браницьких), в яких 
і були зареєстровані в 1795 р. Згодом значна частина цієї гілки осіла в 
сусідньому с. янківка (чи лопатинщина)14.

На підставі протоколу Київської ревізійної комісії 1838 р. можна ре-
конструювати родовід Зворських лише з кінця XVII – початку XVIIІ ст. 
Документ свідчить, що тоді народилися два брати, Стефан і Григорій15. 
Безсумнівним є те, що вони походять від Зворських, які володіли у 
XVII ст. частиною війтівства с. Звір. Проте цей документ не дає можли-
вості прослідкувати глибший родовід чи, принаймні, з’ясувати, як звали 
їхнього батька.

У Стефана Зворського були сини Іван і Петро. Іван мав сина Семена. 
як свідчать документи, зібрані Зворськими, Іван помер у 1756 р. у с. Звір 
на Самбірщині. Відомо, що Семена охрестили у 1751 р. в с. Карабачин 
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Брусилівського маєтку. Він мав синів Григорія, Івана, Олександра і Гав-
рила (чи Григорія) та дочок Аполонію і Олександру. У Петра був син Ми-
хайло, який народився близько 1770-х рр., та онуки йосип, Францишек 
і Францишка16.

Григорій Зворський, зважаючи на вік його нащадків, був молодшим 
братом. Мав він сина Федора. В родині останнього у 1770-х рр. народи-
лися сини Іван і Костянтин. Помер Федір у містечку Борщагівка в 1781 р. 
Обидва його сини одружилися на початку ХІХ ст.: Іван дітей не мав, а у 
Костянтина народилося три дочки – Анна, Катерина і Кароліна17.

У ревізському розписі (ревизской сказке) 1795 р. згадано також Івана, 
сина Костянтина та ще одного Івана18. Можемо припустити, що перший 
з них був сином Костянтина та онуком Федора. Натомість походження 
іншого Івана залишається нез’ясованим.

Окрім даних про родовід Зворських, у протоколі Київської ревізійної 
комісії наявні також відомості про збір ними документів про своє похо-
дження, які дають змогу проаналізувати їх значення для підтвердження 
належності роду до шляхетського стану, а також розглянути окремі ас-
пекти процедури визнання благородного походження роду Зворських та 
долю цього рішення.

Розглянемо питання про збирання Зворськими доказів дворянської 
гідності. Найдавнішим свідченням цього є свідоцтво, видане Івану і Кос-
тянтину Зворським 17 жовтня 1796 р.19 йдеться про так зване свідоцтво 
дванадцяти благородних осіб – документ, що був дуже популярним на-
прикінці XVIII ст. – початку ХІХ ст. у Київській та сусідніх губерніях 
саме як доказ дворянського походження. Інформація про рід, що зафік-
сована у цьому документі (імена членів роду, місце їхнього проживан-
ня, назва герба тощо), походила, як можна припустити, від зацікавлених 
осіб, хоч у таких свідоцтвах, зазвичай, стверджувалося, що аристокра-
там, зем’янам, чиновникам та військовим, які підписували його, члени 
родини та їхні предки були відомі особисто20.

Мотиви, які спонукали Зворських шукати можливості отримати таке 
свідоцтво, пов’язані з першими спробами російської адміністрації при-
вести статус місцевої шляхти у відповідність до чинного імперського за-
конодавства. Відправним пунктом цих заходів був перепис шляхти під 
час ревізії 1795 р.21 Потім розпочалося укладання так званих шляхет-
ських книг у кожному повіті. Шляхтичі мали з’явитися до повітового 
маршалка (предводителя дворянства) з доказами свого благородного по-
ходження. На цій підставі у шляхетській книзі робився відповідний за-
пис. Перші ознаки такої діяльності зафіксовано в 1796 р.22 Таким чином, 
отримання Зворськими згаданого свідоцтва у 1796 р., напевно, пов’язане 
саме з необхідністю записатися до повітових шляхетських книг.

Привертає увагу час та обставини отримання Зворськими випис-
ки привілею короля яна ІІІ Собєського 1680 р. на частину війтівства в 
с. Звір Самбірської економії. З досліджуваного джерела відомо, що цей 
документ внесено до актових книг Перемишльського ґродського суду 
в 1682 р. У Київське дворянське депутатське зібрання Зворські подали 
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його засвідчену виписку з актових книг Васильківсько-Богуславського 
повітового суду. Внесення до цих книг тексту привілею і, напевно, ви-
дача з них засвідченої виписки відбулося 12 листопада 1802 р.23

Отже, Зворські отримали виписку з актових книг Перемишльського 
ґродського суду, яку на їхнє прохання записали в актові книги Васильків-
сько-Богуславського повітового суду. Виписку з останніх і було подано 
Київському дворянському депутатському зібранню. Всі ці дії, які вима-
гали від Зворських витрат часу і грошей, можемо пояснити лише їхнім 
бажанням залишити у своїй власності оригінал виписки. Про велике зна-
чення, яке Зворські надавали цьому документу, свідчить той факт, що 
вони не робили виписки з інших восьми документів, а подали у Київське 
дворянське депутатське зібрання їхні оригінали24.

Однак інформація, наявна у джерелі щодо привілею 1680 р., не дає 
можливості встановити час та обставини його отримання Зворськими. 
Залишається відкритим питання, чи володіли Зворські випискою з ак-
тових книг Перемишльського ґродського суду 1682 р. ще до їх виїзду із 
Самбірщини, чи хтось із них спеціально їздив туди, щоб отримати цю 
виписку.

Документи Зворських свідчать про поїздку когось із них на Самбір-
щину. Так, 2 липня 1800 р. парафіяльний священик с. Звір видав свідо-
цтво про смерть і поховання Івана Зворського у 1756 р. Треба відзначити, 
що запис про його смерть у метричних книгах цієї церкви був відсутній, 
або й самі книги не збереглися. Тому священик прийняв свідчення під 
присягою місцевої шляхти й на їхній підставі видав потрібне свідоцтво25.

У цьому документі не згадується особа, яка звернулась до священи-
ка з проханням видати свідоцтво про смерть І. Зворського, втім, на нашу 
думку, є очевидним, що нею був один із його нащадків. Напевно, хтось 
із Зворських приїхав із Київської губернії (Російська імперія) у с. Звір 
(Королівство Галичини і Володимирії у складі Габзбургзької монархії) 
наприкінці червня чи на початку липня 1800 р. з метою збору необхідних 
документів про благородне походження свого роду. Можемо припустити, 
що отримання Зворськими виписки привілею 1680 р. відбулося саме під 
час перебування в с. Звір влітку 1800 р.

Початок третього етапу збору Зворськими доказів свого походжен-
ня припадає на 1802 р., коли вони отримали виписку з метричної кни-
ги Карабачинської церкви (30 жовтня 1802 р.), виписку з актових книг 
Васильківсько-Богуславського повітового суду (12 листопада 1802 р.) та 
виписку з метричної книги Борщагівського костелу (6 грудня 1802 р.)26. 
ця дата є невипадковою, оскільки наприкінці 1802 р. закінчувався тер-
мін, відведений для подачі шляхтою відповідних доказів27. Зрозуміло, що 
Зворські прагнули встигнути подати потрібні документи у встановлений 
термін, але з якихось причин не спромоглися цього зробити.

Наприкінці 1802 р. стало відомо, що російський уряд продовжив 
термін подачі шляхтою документів на доказ дворянського походження28. 
Внаслідок цього активізувалися зусилля Зворських щодо збирання до-
кументів. У 1803 р. їм видали виписку з Васильківського нижнього зем-
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ського суду (2 грудня 1803 р.) та друге свідоцтво дванадцяти благородних 
осіб (дату не вказано). Можливо, що тим же роком датовано й родинний 
список, виданий васильківським повітовим маршалком (предводителем 
дворянства)29. Можливо, що у 1802-1803 рр. був намальований і герб ло-
дзя, поданий разом з іншими документами на доказ благородного похо-
дження роду Зворських30.

Аналіз наявних відомостей про збирання Зворськими доказів шля-
хетського походження роду засвідчив, що найбільші зусилля в цьому на-
прямку припали на 1796 р., 1800 р. та 1802–1803 рр., які співпадають 
з періодами активізації російської адміністрації щодо приведення соці-
ального статусу місцевої шляхти до чинних норм законодавства. Таким 
чином, процес збирання документів Зворськими розтягнувся на сім років 
та був їхньою відповіддю на заходи російської адміністрації.

Територія, на якій Зворські здійснювали збір документів, була 
значною: у 1796 р. – можливо м. Васильків чи Васильківський повіт; 
1800 р. – Самбірщина, 1802–1803 рр. – м. Васильків і, можливо, Василь-
ківський повіт, містечко Борщагівка Сквирського повіту та с. Карабачин 
Радомишльського повіту. Таким чином, із метою збирання потрібних до-
кументів Зворські відвідували три північно-західні повіти Київської гу-
бернії та Габзбургзьку монархію.

Найбільш важливим документом з поданих ними був, безперечно, 
привілей короля яна ІІІ Собєського від 30 листопада 1680 р., наданий 
Зворським на частину війтівства в с. Звір Самбірської економії31. його 
важливість полягає у тому, що він єдиний засвідчував походження Звор-
ських від предків, які володіли маєтком. Оскільки законодавство Росій-
ської імперії розглядало дворянина, передусім, як поміщика32, можна 
стверджувати, що привілей 1680 р. був єдиним документом, який свідчив 
про дворянське походження роду.

Інші документи не містили однозначного свідчення про походження 
прохачів від Зворських, які згадуються в привілеї 1680 р. Із родинного 
списку, виданого васильківським повітовим предводителем дворянства, 
ймовірно у перші роки ХІХ ст., видно, що всі прохачі походять від Сте-
фана і Григорія33. Проте це твердження не підтверджується відповідними 
виписками із метричних книг та інших документів кінця XVII–XVIII ст., 
яких мало бути до двох десятків. Натомість лише три таких документи 
складають окрему групу серед доказів благородного походження Звор-
ських.

Метрика про хрещення Семена Зворського від 3 лютого 1751 р. фік-
сувала лише його походження від батька Івана34. Останній напевно наро-
дився вже після 1680 р. Тим часом серед поданих документів бракувало 
метричного запису чи іншого документа, який би підтверджував похо-
дження Івана від Стефана. Разом з тим, у привілеї 1680 р. згадуються 
аж три Стефани, тому потрібно було ще й документально довести по-
ходження Стефана. Такого документа теж бракувало. Ще одна метрика, 
а саме про смерть і поховання Федора Зворського 24 жовтня 1781 р., за-



Спеціальні  історичні  дисципліни

181

свідчувала предка іншої гілки Зворських35. Проте про походження Федо-
ра від Григорія жодного тогочасного документа не було надано.

До цієї ж групи належить свідоцтво, видане парафіяльним священи-
ком с. Звір 2 липня 1800 р., у якому засвідчується, що Івана Зворського 
поховано при тій же церкві 2 лютого 1756 р.36 цей документ мав важли-
ве значення, оскільки засвідчував, що шляхта с. Звір пам’ятала предків 
Зворських. Проте, з точки зору формальних вимог тогочасного росій-
ського законодавства він не розв’язував проблему доведення походження 
прохачів від осіб, згаданих у привілеї 1680 р.

До наступної групи доказів дворянського походження належать два 
свідоцтва, видані Зворським благородними особами, що засвідчували на-
лежність прохачів до шляхетського стану. Перше із них датовано 17 жов-
тня 1796 р.37, а друге – 1803 р.38 У них йшлося про походження прохачів 
від власників маєтку Звір у Перемишльській землі Руського воєводства39.

Передостанню групу документів складають свідоцтва, що засвід-
чували склад родин Зворських та їхню належність до шляхти Київської 
губернії. Одним із них є свідоцтво, видане Васильківським нижнім зем-
ським судом 2 грудня 1803 р., у якому містяться дані про віднесення 
Зворських під час ревізії 1795 р. до шляхти Васильківського повіту40.

Друге свідоцтво, чи так званий родинний список, видано васильків-
ським повітовим предводителем дворянства. Воно не датоване, проте 
можна припустити, що його видано безпосередньо перед подачею до-
кументів Київському дворянському депутатському зібранню, тобто у 
1802 р. чи 1803 р. У ньому склад роду та його належність до місцевої 
шляхти зафіксовано вже станом на момент видачі документа41.

До останньої групи документів відносимо малюнок герба лодзя, 
яким послуговувалися Зворські. його описано дуже лаконічно42. На при-
кладах аналогічних документів, що походили з Київської губернії та були 
створені у ті ж часи, можемо припустити, що цей малюнок виконано на 
достатньо примітивному рівні. Напевно, він супроводжувався так зва-
ним «історичним описом», яким слугувала виписка з найбільш популяр-
ного в ті часи гербівника «Корона Польська» Каспра Нєсєцького43.

Підсумовуючи, можемо дійти висновку, що документи, які Зворські 
подали Київському дворянському депутатському зібранню як докази сво-
го благородного походження, охоплювали понад 130 років, що загалом 
відповідало високим вимогам тогочасного російського законодавства 
щодо доведення дворянської гідності так званими давніми дворянами. 
Родина, яка мала такі документи, могла претендувати на внесення до ґо-
норової шостої частини родовідної книги дворян своєї губернії, яку при-
крашали здебільшого гучні прізвища місцевого зем’янства. Проблемою, 
однак, була нестача документів, які б доводили походження прохачів від 
Зворських, згаданих у королівському привілеї 1680 р. Подані прохачами 
метрики та свідоцтва лише частково висвітлювали це питання.

2 жовтня 1803 р. Зворські вперше подали Київському дворянсько-
му депутатському зібранню клопотання про визнання їхньої дворянської 
гідності44. До нього вони додали принаймні шість документів, які мали 
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підтвердити правомірність їхніх домагань. Можемо припустити, що цих 
доказів виявилося недостатньо, а тому 30 березня 1804 р. вони подали 
ще одне клопотання45. Напевно, саме з ним вони подали ще два чи три 
документи, зібрані вже після подачі першого клопотання.

Зусилля Зворських щодо отримання легітимації увінчалися успіхом 
30 березня 1804 р. Саме тоді Київське дворянське депутатське зібрання 
своїм рішенням визнало їхню дворянську гідність із внесенням імен їх 
до першої частини родовідної книги дворян Київської губернії. Загалом 
дворянами було визнано десять чоловіків роду Зворських46. Завершен-
ням легітимації Зворських стала видача їм 7 квітня 1804 р. дворянської 
грамоти № 130747.

як видно із досліджуваного джерела, справу про дворянське похо-
дження Зворських внесено до абеткового реєстру архіву Київського дво-
рянського депутатського зібрання48, а прізвище Зворських записано до 
першої частини родовідної книги дворян Київської губернії49. Дату без-
посереднього внесення роду Зворських до родовідної книги в досліджу-
ваному джерелі не зафіксовано.

легітимація Зворських служила їм понад 34 роки. Завдяки їй вони 
могли користуватися привілеями, якими було наділене дворянство Ро-
сійської імперії (наприклад, вони не підлягали рекрутському набору). 
Проте ситуація почала змінюватися після початку листопадового по-
встання (1830 р.). Одною з реакцій уряду Російської імперії на польський 
визвольний рух стало рішення про жорстку перевірку переважної біль-
шості рішень, ухвалених дворянськими депутатськими зібраннями щодо 
визнання дворянської гідності шляхетських родів. З цією метою створю-
валися губернські ревізійні комісії50.

Ревізія рішення Київського дворянського депутатського зібрання 
щодо визнання дворянської гідності роду Зворських герба лодзя з Ва-
сильківського повіту відбулася 15 вересня 1838 р. і зафіксована у про-
токолі № 435, текст якого подано нижче51. як і при розгляді більшос-
ті інших подібних рішень, ревізійна комісія негативно поставилася до 
справи Зворських. Претензії її, викладені в заключній частині протоколу, 
можемо поділити на дві частини: реальні та формальні.

До реальних претензій слід віднести цілком слушне зауваження про 
відсутність серед доказів дворянської гідності роду Зворських докумен-
тів, які б доводили походження легітимованих від осіб, згаданих у при-
вілеї короля яна ІІІ Собєського 1680 р. Також наголошувалося, що Звор-
ські не надали документи, які засвідчували б, коли і кому вони продали 
маєток52. У цьому контексті слід згадати Дворянську грамоту 1785 р., у 
якій йшлося про те, що до числа дворян (із внесенням до першої чи шос-
тої частин родовідної книги) можуть бути віднесені особи, які доведуть, 
що вони самі чи їхні предки володіють чи володіли нерухомим майном 
та закріпаченими селянами53. Зі змісту документів, поданих Зворськими, 
неможливо було встановити факт володіння частиною війтівства с. Звір 
самими легітимованими особами, їхніми батьками чи дідами.
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Також до реальних претензій слід віднести і твердження про невід-
повідність поданих документів вимогам Дворянської грамоти 1785 р. до 
характеру, змісту та оформлення доказів дворянського походження54. це 
стосувалося багатьох аспектів. Наприклад, простий малюнок герба з ви-
пискою із гербівника не міг слугувати доказом дворянського походжен-
ня, оскільки, відповідно до Дворянської грамоти 1785 р., таким доказом 
міг бути лише диплом монарха, яким певній особі, родині чи роду нада-
вався герб55. Аналогічні претензії щодо характеру, змісту чи оформлення 
можна було пред’явити практично до всіх документів, на підставі яких 
було визнано приналежність Зворських до стану дворян.

До формальних претензій слід віднести наступні:
1) окремі документи були написані на простому, а не гербовому па-

пері56;
2) частина клопотань та виписок не були внесені до передбачених 

законом реєстрів57;
3) легітимацію підписали лише губернський маршалок (предводи-

тель дворянства) та сім депутатів Київського дворянського депутатсько-
го зібрання, через що це рішення фактично було нелегітимним58.

Спираючись на ці претензії, Київська ревізійна комісія ухвалила рі-
шення про внесення Зворських до списку тих дворян, які не мали права 
на внесення до родовідних книг. Також комісія повідомила про своє рі-
шення Герольдію, додавши до повідомлення саму справу про дворян-
ське походження Зворських. Протокол із рішенням комісії був остаточно 
оформлений і належним чином підписаний між 22 до 27 вересня 1838 р.59

Отже, гілка роду Зворських з кінця XVII ст. до початку ХІХ ст. на-
лежала до шляхти Перемишльської землі, потім опинилася на землях 
Великого князівства литовського і нарешті знову потрапила до Поль-
ського королівства, а саме до Київського воєводства. Тут Зворські впро-
довж другої половини XVIII ст. проживали в різних маєтках, які згодом 
розташовувалися в Радомишльському, Сквирському та Васильківському 
повітах Київської губернії.

Із 1796 р. по 1803 р. Зворські доклали чималих зусиль та витратили 
значні кошти на збір документів, які б підтверджували їхнє благородне 
походження. У 1804 р. Київське дворянське депутатське зібрання визна-
ло благородне походження роду Зворських та записало їхні імена до пер-
шої частини родовідної книги дворян Київської губернії. Київська реві-
зійна комісія у 1838 р. дійшла висновку, що це рішення було незаконним.

Проаналізувавши протокол засідання комісії, слід відзначити, що у 
ньому наявні помилки (в одному місці герб Зворських помилково назва-
ний любичем, а молодший син Семена Зворського записаний то Григорі-
єм, то Гаврилом)60, а докази дворянського походження описано недбало. 
Значна частина виявлених формальних недоречностей взагалі не стосу-
валася Зворських. Попри зовнішню охайність документа, все це свідчить 
про значний поспіх у перегляді рішень Київського дворянського депу-
татського зібрання та формальний характер роботи комісії, рішення якої 
значною мірою були упередженими.
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Разом з тим, слід визнати, що комісія висунула також і цілком слушні 
претензії до доказів про дворянське походження Зворських. Утім, вияв-
лені недоречності в доказах та скасування рішення Київського дворян-
ського депутатського зібрання були обумовлені неузгодженістю між міс-
цевою шляхетською культурою, правовими нормами Речі Посполитої і 
шляхетським світоглядом та законодавством Російської імперії. Гарантії 
збереження всіх привілеїв для жителів колишніх територій Речі Поспо-
литої, що були зафіксовані у маніфесті російської імператриці Катери-
ни ІІ від 27 березня 1793 р.61, виявилися простою формальністю.

Опублікований документ зберігається у центральному державному 
історичному архіві України, м. Київ, у фонді 481 «центральна комісія по 
ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Во-
линської губернії», а саме – в справі «Протоколи київської ревізійної ко-
місії». Документ написано російською мовою та є оригіналом протоколу 
згаданої комісії, засвідченим її членами. Текст документа подано мовою 
оригіналу із спрощеннями, прийнятими нині в українській археографії.
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ПРОТОКОл КИЇВСЬКОЇ КОМІСІЇ Для РеВІЗІЇ ДІй 
КИЇВСЬКОГО ДВОРяНСЬКОГО ДеПУТАТСЬКОГО ЗІБРАННя

15 вересня 1838 р., м. Київ

№ 435. 1838 года сентября 15 дня. По указу его Императорского Величе-
ства Киевская комиссия для ревизии действий Дворянского депутатского со-
брания слушали: дело о жителях Васильковского уезда Константине и прочих 
Зворских, которое при обревизовании оказалось в следующем виде:

1-е. Два прошения, поданные г. г. Зворскими в Киевское дворянское депу-
татское собрание: 1-е 1803-го октября 2-го и 2-е 1804 годов марта 30-го числа, 
написаны на гербовой бумаге, которые, как равно и представленные при оных 
документы, незаписаны в узаконенные книги, а внесено только дело в алфавит-
ный регистр.

2-е. Определение Дворянского депутатского собрания по оным состоялось 
1804 года марта 30 дня и подписано губернским предводителем и 7 уездными 
депутатами, коим заключено на основании 77 и 92 статьи §12 Дворянской гра-
моты Семена с сыновьями Григорием, Иваном, Александром и Григорием да 
племянника Михаила Петрова сына с сыновьями Иосифом и Францом, Ивана 
и Константина Федоровых сыновей герба лодзя Зворских внесть к дворянской 
родословной книги в 1 часть и дать грамоту. Вследствие которого г. г. Зворские в 
родословную книгу внесены и грамота им выдана под расписку 1804 года апре-
ля 7 дня за № 1307.

и 3-е. При означенных прошениях г. г. Зворские, на основании коих после-
довало определение Дворянского депутатского собрания, представил[и] доказа-
тельства на дворянство следующие:

а. Выпись привилегии данной 1680 года ноября 30 дня его Величеством 
королем польским Иваном III дворянам Стефану Ксаверовому сыну, Михайлу 
Александровому сыну, Ивану Иванову, Стефану Иванову, Стефану леонтьеву 
сыновьям Зворским с подтверждением прежних привилегий, наданных предкам 
их польским королем Иваном Казимиром на часть войтовства в селе Зворже, в 
Самборской экономии состоящего, 1682 в Пржемысльском гродском, а 1802 го-
дов ноября 12 числ[а] в Васильковско-Богуславском уездном суде явленную.

б. Метрику о крещении 1751 февраля 3-го Семена Иванова сына Зворского 
и жены его Юльянны, из метрических книг Карабчинской приходской церкви 
1802 годов октября 30 числ[а] выданную.

в. Метрику о погребении 1781 октября 24-го Федора Зворского, из метри-
ческих книг Борщаговского приходского костела 1802 годов декабря 6 числ[а] 
выданную.

г. Свидетельство данное на простой бумаге 1796 года октября 17 дня дво-
рянами вероятия достойными Ивану и Константину Зворским, что они имели 
наследственное имение Руского воеводства в Пржемысльской земли в селении 
Зворже.
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д. Свидетельство данное 1800 года июля 2 дня звержанским приходским 
священником по выполненной дворянами присяги в том, что Иван Зворский в 
1756 году февраля 2 дня при той церкви погребен.

е. Свидетельство данное 1803 года благородными лицами Киевской губер-
нии Семену Иванову сыну, Стефанову внуку, да племяннику его Михаилу Пет-
рову сыну и двоюродным его братьям Ивану и Константину Федоровым сыно-
вьям герба любич Зворским с удостоверением о несомнительном дворянском 
их происхождении.

ж. Выпись, выданную того ж года декабря 2 дня из Васильковского нижнего 
земского суда с ревизских 1795 года сказок, по которым Семен Зворский с сы-
новьями Григорием, Иваном и Александром, а также братьями Иваном Федоро-
вым, Михайлом, у коего сын Иосиф, и Константином, равно Иваном Константи-
новым сыном и другим Иваном в селении езерной между чиншов[о]ю шляхтою 
записанными состоят.

з. Герб лодзя.
и. Семейный список васильковским уездным предводителем подписанный, 

в коем пояснено: Семен Иванов сын Стефанов внук Зворский, 60 лет, женат, 
у него сыновья Григорий, Иван, Александр и Гавриил да дочери Аполония и 
Александра, двоюродные его братья Федоровы сыновья, а Григорьевы внуки, 
Иван, 40 лет, женат, детей не имеет, и Константин, 36, женат, у него дочери Анна, 
екатерина и Каролина, Михаил, 32, Семенов племянник, женат, у него сыновья 
Иосиф и Франц да дочь Францишка, недвижимого имения за ними не числится.

Определили: Так как о происхождении просителей от тех лиц, коих по 
привилегии королевской в 1680 году дана часть войтовства Зворже, никаких 
законных неоспоримых доказательств не представлено и никакими актами не 
удостоверено, почему они не владеют тою частью, когда и к кому перешло сие 
войтовство во владение, то Комиссия полагает:

а. Что прошение и документы в свое время не были записаны в узаконен-
ные книги и регистры.

б. Что определение Дворянского депутатского собрания 1804 года марта 
30-го дня, подписанное 7-ю членами и потому не имеющие никакой по 85 статьи 
Дворянской грамоты силы законного решения, состоялось в противность 68 и 
83 статей той же Дворянской грамоты.

в. Что представленные документы несообразны правилам, постановлен-
ным в 92-й статьи Дворянской грамоты и подтверждениям в Высочайше утвер-
жденном 20 апреля 1834 года мнении Государственного Совета изображенным, 
почему: Семена с сыновьями: Григорием, Иваном, Александром и Гаврилом, да 
племянника Михайла Петрова сына с сыновьями Иосифом и Францом, Ивана и 
Константина Федоровых сыновей Зворских внесть в список тех дворян, запи-
санных в дворянские родословные книги, кои на основании выше прописанных 
законов не имели на то права; о чем и донесть Герольдии в свое время с прило-
жением подлинных документов.

Читал 27 сентября. Исправляющий должность председателя, член от Коро-
ны По[...].

Член Комиссии      Некра[шевич]
Член Комиссии      Заремба
Подписал 22 сентября. За секретаря    Подковинский

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 1, спр. 10, арк. 166-169. Оригінал. Рукопис.
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УДК 930.253:737(477-25)

Ольга Бєлая

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО МОНЕТНІ СКАРБИ КИЄВА

Розкрито роль архівних джерел у вивченні монетних скарбів, знайдених на 
території м. Києва (зокрема тих, що були втрачені).

Ключові слова: архівні джерела, скарби, монети, гроші, торгівля.

Раскрыто роль архивных источников в изучении монетных кладов, 
найденных на территории Киева (особенно тех, которые были утеряны).

Ключевые слова: архивные источники, клады, монеты, деньги, торговля.

For the first time has been revealed the role of archival sources in studying coins 
treasures found in the territory of Kiev (especially those that had been lost).

Key words: archival sources, treasures, coins, money, trade.

Історія Києва – однієї з найдавніших столиць світу – сповнена та-
ємниць, серед яких найзагадковіша – скарби монет, залишені киянами 
упродовж століть. Жителі київських поселень, а потім міста Києва у ли-
холіття ховали свої цінності в спеціальні схованки у землі. Місця знахо-
дження їх іноді забувалися, часом господарі таких скарбів гинули.

Скарби виявляли люди за різних обставин під час реконструкції та 
будівельних робіт, що проводились у Києві у ХVIII–ХХ ст. На жаль, лише 
невелика частка з них зайняла гідне місце в музеях. Про більшість монет-
них скарбів дізнаємося тільки з публікацій часів знахідок та архівних до-
кументів. це зумовлено тим, що вони до середини ХIХ ст. ставали влас-
ністю тих, хто їх знайшов, або власників садиб, де були виявлені. Тільки 
після підпорядкування всіх археологічних досліджень міністру наділів 
графу л. О. Перовському спеціальним указом Миколи І від 30 серпня 
1852 р., і створення по «высочайшему повелению» імператорської ар-
хеологічної комісії «для системного ведения археологических раскопок 
и сбора статистических данных»1 під керівництвом генерал-ад’ютанта 
С. Г. Строганова, треба було обов’язково повідомляти владі про всі вияв-
лені скарби, а також всі знахідки передавати з Києва до Санкт-Петербурга. 
До роботи з надання відомостей про них граф л. О. Перовський долу-
чив також і духовенство. У листі «его Высокопреподобию благочинному 
монастырей Киевской єпархии отцу архимандриту Капнисту» міністр 
просив повідомляти йому про всі археологічні відкриття та доставляти 
«найденные древности, редчайшие из которых будут отобраны для им-
ператорского Эрмитажа»2. Після висновків археологічної комісії монети 
потрапляли до урядових та приватних колекцій. І лише, якщо у Санкт-
Петербурзі та Москві таких монет було вдосталь, їх залишали у Киє-
ві, віддавали на переплавку чи повертали власникам (останнє залежало 
від того, чи були такі зразки в київських нумізматичних колекціях). В 
урядових циркулярах вимагалося від київських властей найжорсткішого 
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контролю за будівельними та пошуковими роботами, а від Київського гу-
бернського статистичного комітету – сприяння особам, уповноваженим 
урядом, в отриманні відомостей про місцеві старожитності. За кращі 
твори про старожитності призначалися нагороди, причому дослідники 
повинні були описувати рідну давнину без вживання іноземних слів, ви-
користовуючи тільки російські виміри. Крайньою межою дослідження 
власних старожитностей був визначений 1700 р.3, тому монети, датовані 
початком ХVІІІ ст., беззастережно передавалися на переплавку або зали-
шалися власникам садиб, де були знайдені. Найдавніші пам’ятки визна-
чалися законом Російської імперії «О кладах»4.

Сумний факт – невідомою після 1917 р. ставала навіть доля тих 
скарбів, які передавались до київських музеїв, зокрема до мінц-кабінету 
Київського університету Святого Володимира (нині – Національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка; тепер нумізматичного кабінету він не 
має – його архів і колекція втрачені в результаті численних передавань з 
одних наукових установ до інших). Проте інформацію та детальні описи 
щодо обставин знахідок та змісту скарбів можна віднайти у документах 
(рапортах, звітах, листуванні різних установ та уповноважених осіб), які 
зберігаються в столичних архівах. Саме в архівних джерелах описані об-
ставини знахідок у Києві та монети, які в різні періоди існування міста 
використовувались у торгових операціях – римські, візантійські, араб-
ські, давньоруські, срібні злитки гривні, монети держав Західної Європи, 
Московії та Російської імперії.

У Києві виявляли багато скарбів із різними монетами. це поясню-
ється тим, що місто засноване на перетині торгових шляхів. В давни-
ну через нього проходив знаменитий шлях «із варяг у греки», річкові 
шляхи – на захід через стародавню Пірну (Ірпінь) до басейну Дунаю та 
на схід, та й у ньому йшла жвава торгівля. Навіть до того часу, з якого 
офіційно прийнято вважати Київ містом, на його землях існували зна-
чні поселення. Їх жителі вели як зовнішню, так і внутрішню торгівлю, а 
монети Стародавнього Риму були для них, а потім Києва, першими мета-
левими грошима та перебували в обігу до VIII ст. Є достовірні відомості 
про 42 скарби з римськими монетами, речами і коштовностями, знайде-
ними в різних районах сучасного Києва. Особливий інтерес становлять 
поодинокі знахідки римських монет ІІ–І ст. до н. е., зокрема, денарій5, 
карбований у 169 р. до н. е. на 16-му році трибунської влади люція Вера. 
Монету знайшли на валах старої фортеці на Печерську в 1937 р.6.

Найбільший приплив монет із Стародавнього Риму на київські землі 
припадає на II ст. н. е., у III ст. н. е. він зменшується, а у IV ст. н. е. – 
збільшується знову, проте їх якість значно погіршується, про що свідчать 
скарби, знайдені на сучасній території Києва.

Майже 4 тис. срібних та бронзових римських монет ІІ ст. н. е., вагою 
близько 16 кілограмів, виявлено на Сінному торговищі, неподалік львів-
ської площі у 70-ті рр. ХIХ ст. Доля цього скарбу нині невідома7.

Скарб з 200 мідних римських монет ІV ст. н. е. знайдено 1876 р. у 
садибі Магуріна у київському кварталі Оболонь (літописне Болоньє). Він 
потрапив на зберігання до мінц-кабінету Київського університету та був 
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детально описаний його хранителем – відомим істориком, археологом і 
нумізматом професором В. Б. Антоновичем, який високо оцінив історич-
не значення цієї знахідки, вважаючи її найдавнішою із відомих на той 
час «свидетельств, относящихся к истории города Киева»8.

Наприкінці ІV – на початку V ст. н. е. у зв’язку з економічним крахом 
Римської імперії і вторгненням готів у Північне Причорномор’я приплив 
римських монет у Східну Європу, зокрема, на київські землі припинився. 
Однак римські денарії I–II ст. н. е. зберегли свою цінність і продовжува-
ли використовуватися жителями київських поселень, а потім і Києва у 
внутрішній торгівлі поряд з епізодичним використанням візантійських 
монет, які з’явилися тут у V ст. ймовірно, на цій території візантійські 
монети активно не використовувалися, бо знахідки візантійських солі-
дів9, міліарісій10 і фоллісів11 у скарбах V–XII ст. – в період, коли вони над-
ходили на київські землі, нечисленні. Відомі лише поодинокі знахідки 
монет V–VI ст., невеликі скарби VIII, IX, XII ст., дещо більша кількість 
скарбів, що містили візантійські монети, датовані X–XI ст. Так, Х ст. да-
тована монета імператорів Костянтина та Зої, знайдена 1895 р. на Возне-
сенському узвозі (нині – вулиця Смірнова-ласточкіна)12. Всього у різних 
районах міста Києва виявлено 10 знахідок візантійських монет.

Панівне становище в грошовому обігу і торгових операціях на тери-
торії Києва з VIII до X ст. займали арабські дирхеми13. На Русі їх також 
називали «кунами». Термін «куна» в Київській Русі мав значення «сріб-
на монета», а назва походить від тих часів, коли хутра куниць та інших 
хутрових звірів були товаром і грошима одночасно. Слово «куна» майже 
до VIII ст. використовувалося в слов’янських мовах у значенні «гроші».

Дирхеми карбувалися на величезній території Арабського халіфату. 
Упродовж двох століть вони потрапляли на землі Східної Європи дво-
ма основними шляхами – південним (хозарським): з Ітиля в Хазарії по 
Донцю і його притоках до Чернігівської землі та далі на Київ і північним: 
з Болгар (столиці волзьких болгар) по Оці та далі на Київ. Найбільший 
приплив арабських монет на київські землі припадає на середину Х ст. 
Саме цим періодом датується скарб з 25-ти срібних монет емірів Абаси-
дів та золотих речей, виявлений 30 травня 1851 р. поблизу Микільського 
монастиря на Печерську14.

Наприкінці Х ст. ввезення арабських дирхемів на київські землі при-
пинилося, оскільки були вичерпані родовища срібла в арабських держа-
вах.

Поряд з використанням в обігу іноземних монет – римських, візан-
тійських, арабських, у Києві під час князювання Володимира Великого 
(980–1015 рр.) розпочато карбування власних монет – златників і срібля-
ників. За зразок правили візантійські монети. Так, златники були подібні 
до візантійських солідів, а срібляники нагадували візантійські міліарісії.

Найбільший скарб із срібляниками князя Володимира – 120 (за інши-
ми відомостями – 200) монет виявлено під час земляних робіт у садибі 
міщанина Кушнерова на Вознесенському узвозі. 1878 р. почесний грома-
дянин м. Києва купець Свиридов придбав 17 монет із нього на Сінному 
ринку та передав їх нумізматам. Один з них – граф І. І. Толстой репрезен-
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тував срібляники у книзі «Древнейшие русские монеты Великого княже-
ства Киевского»15. Нині відомо, що 14 монет із цього скарбу знаходяться 
у Державному ермітажі (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), 8 – у 
Національному музеї історії України (м. Київ), 5 – у зібранні Новгород-
ського державного об’єднаного музею-заповідника (Російська Федера-
ція), у колекції англійського вченого Ф. Грірсона (Велика Британія) – 116.

Кількість давньоруських златників і срібляників у скарбах нечислен-
на. Усього в Києві знайдено два скарби із златниками та сім зі срібляни-
ками. це свідчить про те, що повністю замінити в обігу іноземні моне-
ти (римські, візантійські, арабські, а з кінця Х ст. – західноєвропейські) 
вони не могли, карбування їх було епізодичним. Однак їх випуск став 
своєрідним засобом ствердження суверенітету Київської Русі. Виготов-
лені на високому художньому рівні, зі слов’янськими написами, родовим 
знаком Рюриковичів, портретом князя Володимира, вони є неперевер-
шеними зразками вітчизняної культури і символами прадавності україн-
ської державності.

Наприкінці Х ст. у грошовому обігу з’явилися західноєвропейські 
срібні монети різних ґатунків. Проте у скарбах, знайдених у Києві, їх 
небагато. це пов’язано з тим, що вони дуже часто ставали сировиною 
для виробництва монетних гривень. Останні були засобом платежу і на-
копичення, а після припинення регулярного ввезення іноземних монет 
перетворилися на головну одиницю грошового обігу. Монети поступово 
зникали з обігу, поглинуті гривнями, тому період ХІІ–ХІV ст. увійшов до 
історії як «безмонетний».

Гривні мали визначену вагу та форму. За місцем виготовлення роз-
різняли київські, новгородські та чернігівські гривні. Найпоширенішими 
на київських землях були київські гривні шестикутної форми та серед-
ньою вагою близько 140–160 грамів. У різних районах Києва знайдено 
понад 40 скарбів з місцевими гривнами. Про один з них сповістив член 
Київського комітету пошуку старожитностей О. І. Ставровський 7 липня 
1838 р.: 3 київських гривні та коштовності були знайдені в саду Коро-
льова, на місці стародавнього Федорова монастиря – у склепі. За його 
версією, один із золотих перстнів з іменним золотим вензелем належав 
князю Ігорю Ольговичу, який після усунення його з престолу прийняв 
схиму та жив у Федорівській обителі. літери на персні вчений прочитав 
так: «Схимник Игорь потомок Рюрика». За рішенням згаданого вище ко-
мітету скарб передано до музею Старожитностей і мистецтв. Нині його 
доля невідома17.

У ХІІІ ст., коли більша частина Давньоруської держави опинилася 
під владою Золотої Орди, на території Києва з’явились її монети, але 
істотного впливу на грошовий обіг вони не мали, бо вже у ХІV ст. місто 
опинилось під владою Великого князівства литовського. Місцеві жителі 
почали використовувати литовські монети, а також монети держав За-
хідної Європи і Сходу. Поява монет у грошовому обігу означала кінець 
«безмонетного» періоду на київських землях.

Понад 200 років, з 1363 до 1569 рр., Київ перебував під владою ли-
товських феодалів, які заволоділи містом, скориставшись ослабленням 
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Золотої Орди. У цей період він знову став центром князівства, а потім 
Київського воєводства і на його території переважали литовські гроші. 
Скарб із дрібними литовськими монетами ХIV ст. (близько 800 штук) 
було знайдено 1892 р. у садибі Федорова на київському Подолі (вулиця 
Кирилівська, нині – Фрунзе). Про знахідку повідомив професора Київ-
ського університету В. Б. Антоновича Київський цивільний губернатор 
П. І. Гессе. На жаль, доля цього скарбу невідома18.

Після люблінської унії (1569) та об’єднання Польщі і литви в єди-
ну державу Річ Посполиту в Києві у значній кількості з’явилися і поль-
ські монети. До початку ХVII в. він перетворився у великий торговий 
центр об’єднаної Польсько-литовської держави. У місті знаходилися 
склади товарів з міст усього Дніпровського басейну, Московії, країн За-
хідної Європи та Сходу. Завдяки торговим шляхам, що проходили че-
рез нього, він мав міцні економічні зв’язки з містами Заходу та Сходу. У 
торговельних операціях жителі міста використовували монети Речі По-
сполитої, прибалтійських володінь Швеції, Бранденбургу, Сілезії, Нідер-
ландів, Австрії. Переважали в обігу гроші Речі Посполитої. Так, 1874 р. у 
м. Києві селяни Авксентій Дяченко та Прохор Потукайленко віднайшли 
460 польських срібних низькопробних монет, датованих першою поло-
виною ХVІІ ст. Загальна вага скарбу склала 1 фунт 14 золотників. Доля 
скарбу невідома19.

Знахідки, датовані першою половиною ХVII ст., відобразили по-
яву в грошовому обігу міста московських копійок та полушок. Зокрема, 
2 копійки, карбовані відповідно у 1606-му та 1645-му рр. московськи-
ми царями Василем Шуйським та Михайлом Федоровичем Романовим, 
знайдені під час будівництва Присутніх місць (між Михайлівською та 
Софіївською площами20. Взагалі московські гроші виявлені у чотирьох 
скарбах, а всього в Києві виявлено 18 скарбів цього періоду.

Після визвольної війни 1648–1654 рр. і підписання Переяславської 
угоди між урядами гетьмана Богдана Хмельницького і царя Олексія Ми-
хайловича Романова (1654), Київ з частиною українських земель умовно 
перейшли під юрисдикцію московського царя. У Старому (Верхньому) 
Києві за домовленістю двох урядів були розміщені московські війська – 
стрільці і рейтари. Так виникли Стрілецька і Рейтарська слободи, що за-
лишили про себе пам’ять у назвах вулиць – Стрілецькій та Рейтарській. 
Стрільці та рейтари отримували платню московськими грошима. Крім 
того, російські монети поступово витісняли з обігу іноземні в резуль-
таті фінансової політики московського уряду. Так, із метою зменшення 
впливу іноземних монет на українських землях, контрольованих Мос-
ковією, царським урядом була організована систематична скупка їх на 
київських ярмарках для власного виробництва монет. Підтвердження 
тому – 14 скарбів із російськими монетами, датованих другою полови-
ною ХVII ст. Один із них – 1076 дрібних російських монет, знайдений 
під час планування площі Присутніх місць 1854 р., придбав для своєї 
колекції за 62 карбованця 10 копійок міністр наділів Російської імперії 
л. О. Перовський21. Нині доля цього скарбу також невідома.
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Тільки грошова реформа царя Петра І кінця ХVII – початку ХVIІІ ст. 
змогла істотно послабити роль монет країн Західної Європи, в більшос-
ті Речі Посполитої, у торгівлі Києва. Тому у відомих київських скарбах 
ХVIІІ ст. знаходили здебільшого монети Російської імперії (з 1713 р.). 
Так, 2 квітня 1887 р. у садибі Дорофеєвої на Печерську знайдена скляна 
пляшка із срібними копійками російського імператора Петра І (загальна 
кількість монет у скарбі – 2400). Археологічна комісія повернула знахід-
ку власниці садиби. Доля його нині невідома22.

З ХVIІІ ст. більшість монет у київських скарбах – монети Російської 
імперії. Але таких скарбів небагато, оскільки в цей час вже існували на-
дійніші місця зберігання грошей – банки. Ховати заощадження в землі 
стало невигідно. це підтверджують архівні джерела.

1 Державний архів Київської області (далі – Держархів Київської обл.), ф. 1238, 
оп. 1, спр. 933, арк. 1.

2 центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – цДІАК 
України), ф. 442, оп. 1, спр. 9803, арк. 1.

3 Держархів Київської обл., ф. 804, оп. 1, спр. 87.
4 Згідно Закону «О кладах», викладеного у 398-ій статті Х тому Зводу законів 

Російської імперії (далі – ЗЗ), а також 13 пункту ІІІ-го доповнення до 457 статті 
Х тому ПЗЗ найдавнішими були визначені пам’ятки періоду до ХІІІ ст., яке було 
верхньою межою для дослідників того часу.

5 Денарій – старовинна срібна монета, карбування якої почалось у 269 р. до 
н. е. в Стародавньому Римі.

6 Комуніст. – 1937. – 20 листоп.
7 Ляскоронський В. Г. Римські монети, що знайдені на території Києва. – К., 

1927. – С. 6–7.
8 цДІАК України, ф. 832, оп. 1, спр. 26, арк. 2–3.
9 Солід – золота римська монета, яка була введена в грошовий обіг імператором  

Костянтином І з 314 р. н. е. в східній частині імперії; з кінця ІV ст. н. е. стала 
основною грошовою одиницею Візантії.

10 Міліарісій – візантійська срібна монета вагою 2,5–3 г.
11 Фолліс – візантійська мідна монета, яка була введена в грошовий обіг 

імператором Анастасієм (491–518).
12 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(далі – ІР НБУВ), ф. І, № 8165 .
13 Дирхем – арабська срібна монета; введена в грошовий обіг близько 692–

696 рр., початковий вага 3 гр. Дирхеми також мали назву куфічних монет (куфі – 
осбливе письмо, що виникло в іранських містах аль-Куфі та аль-Басрі в кінці VІІ ст.).

14 ІР НБУВ, ф. І, № 8165.
15 Толстой І. І. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского. 

Нумизматическая заметка. – Санкт-Петербург, 1882 (40).
16 Держархів Київської обл., ф. 2, оп. 18, спр. 42.
17 ІР НБУВ, ф. ІІ, № 22955.
18 Там само, ф. І, № 8165.
19 Держархів Київської обл., ф. 2, оп. 10, спр. 320. 1 фунт – 400 грамів, 

1 золотник – 4,2 грама. Загальна вага скарбу – 458,5 грама.
20 ІР НБУВ, ф. І, № 8165.
21 цДІАК України, ф. 442, оп. 1, спр. 10739, арк. 71.
22 Держархів Київської обл., ф. 1, оп. 90, спр. 214, арк. 1, 4, 5, 6 зв., 9, 14.
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УДК 737:35.077.1:930.253(477.46)“1941/1943”

Інна Отамась

СФРАГІСТИКА У ДІЛОВОДСТВІ
ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1943 рр.

На основі архівних документів проаналізовано впровадження сфрагістики 
в діловодство установ Черкаського регіону України під час нацистської окупації 
1941–1943 рр.

Ключові слова: Черкаський регіон, діловодство, сфрагістика, районна 
управа, нацистська окупація.

На основании архивных документов проанализировано внедрение сфра гис-
тики в делопроизводство учреждений Черкасского региона Украины во время 
нацистской оккупации 1941–1943 гг.

Ключевые слова: Черкасский регион, делопроизводство, сфрагистика, 
районная управа, нацистская оккупация.

On the basis of archival documents the author analyses the implementation of si-
gillography into records management in the institution of Cherkasy region of Ukraine 
during the German occupation in 1941–1943.

Key words: Cherkasy region, records management, district council, the German 
occupation.

До порушеного питання в цій статті вже частково зверталися у своїх 
працях Т. А. Клименко1, В. М. Мельниченко2. З метою детальнішого ви-
світлення його у цій розвідці розглянуто документи фондів Державного 
архіву Черкаської області та центрального державного архіву громад-
ських об’єднань України, в яких є інформація про впровадження сфрагіс-
тики у діловодстві установ Черкаського регіону в 1941–1943 рр..

У червні-вересні 1941 р. Черкащину окупували нацистські війська3. 
У фонді Р-534 Державного архіву Черкаської області (Колекція. Істо-
ричні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському районі, м. Черкаси Київської облас-
ті) зазначено, що «опівдні 21 серпня 1941 р. надійшов наказ Верховного 
Головнокомандувача радянських військ про залишення міста Черкас і 
відхід на нові позиції на лівий берег Дніпра. За цим наказом, радянські 
частини залишили м. Черкаси, а в п’ятницю о 2-ій половині дня 22 серп-
ня 1941 р. м. Черкаси захопили німецько-фашистські загарбники, з яки-
ми прибули також групи українських націоналістів»4.

Землі Черкаського краю було включено до нового адміністративного 
утворення – Рейхскомісаріату Україна з центром у м. Рівне. Тут створили 
гебіти (округи), які очолювали гебіткомісари: Звенигородський, Золото-
ніський, Смілянський, Уманський, Корсунський. Останні поділялися на 
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райони, очолювані крайсландвіртами. До складу Смілянського округу 
ввійшов і Черкаський район.

Першочерговим завданням нацистських окупаційних органів було 
відновлення стабільного функціонування промислового та аграрного 
комплексу економіки Рейхскомісаріату Україна для безперебійного по-
стачання військ необхідною продукцією. Нацистське керівництво усві-
домлювало, що досягти цього можна, лише ввійшовши хоча б у певну 
довіру до місцевого населення, а для цього робилися спроби психологіч-
ного і силового тиску та матеріального заохочення. Необхідною умовою 
залучення українського населення до співпраці з окупаційними органа-
ми влади було реформування в апараті управління. У зв’язку з цим вони 
спочатку хотіли удавано показати, що поважають українську культуру. У 
підтвердження цього не заперечували впровадити українську символіку 
та українську мову в діловодство, а також у всіх зносинах промислового 
та аграрного комплексу.

Так, у службовій документальній комунікації новій владі потрібно 
було впровадити основні реквізити у документах. Важливими реквізи-
тами завжди були і є відбитки печаток та штампів. Під час тимчасової 
співпраці українських націоналістів з окупаційним режимом почали 
впроваджувати українську гербову печатку з тризубом. Головне місце у 
виготовленні цих печаток і штампів посіло одне із видавництв, що пра-
цювало на Черкащині. У фонді Р-51 (Видавництво газети «Українська 
думка» – орган Черкаської районної управи (періоду тимчасової нацист-
ської окупації), м. Черкаси Київської області), зазначено, що у вересні 
1941 р. у Черкасах створено видавництво «Українська думка», яке під-
порядковувалося органу допоміжної української адміністрації – район-
ній управі5. Спочатку воно, крім тиражування інформаційних матеріалів, 
виготовляло печатки та штампи для новостворених установ, релігійних 
об’єднань, навчальних закладів, підприємств та ін.

Районні управи контролювали діяльність місцевих установ, орга-
нізацій і підприємств, вирішували господарські, житлові і громадські 
питання безпосередньо та через квартальних і дільничних уповноваже-
них, а також через старостати. У структуру управ входили бухгалтерія, 
канцелярія та відділи – загальний, фінансовий, промисловий, житловий, 
будівельний, земельний, охорони здоров’я, освіти і виховання6. У їхньо-
му підпорядкуванні були сільські управи (старостати), земельне управ-
ління, ветеринарна мережа, громадська опіка, суд та ін. До їхніх функцій 
входило виконання постанов, наказів, розпоряджень окупаційних орга-
нів влади щодо збирання грошових та натуральних податків, продуктів 
харчування, одягу з населення, організації роботи громадських дворів, 
підготовка і відправлення людей на роботи в Німеччину та виконання 
різного роду трудових повинностей7. Тексти наказів, постанов, розпо-
ряджень, листів фіксувалася на відповідних бланках, які засвідчувалися 
відбитками печаток та штампів, що надавало їм юридичну силу.

Тому у перші місяці окупації постало питання перед новою вла-
дою про виготовлення штампів та печаток для всіх відділів, установ, 
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підприємств, сільським управам та ін. Вона запровадила свої правила 
виготовлення та отримання їх. Дослідивши документи фондів Держав-
ного архіву Черкаської області, можемо дійти висновку, як саме відбу-
вався цей процес. У документах фонду Р-55 (Відділ охорони здоров’я 
Черкаської районної управи (періоду тимчасової німецько-фашистської 
окупації), м. Черкаси Київської області) відображено отримання дозволу 
на виготовлення штампу та круглої печатки. Так, наприклад, завідувач 
Черкаської поліклініки від 1 грудня 1941 р. звернувся листом до завід-
увача відділу охорони здоров’я: «Черкаська поліклініка просить підняти 
клопотання перед поліцією про дачу нам дозволу виготовить у друкарні 
штампи та круглу печатку. Зразки до цього додаємо»8. Зразки у цьому 
зверненні намальовано від руки. У свою чергу відділ звернувся до ін-
спектора черкаської поліції щодо отримання дозволу на їх виготовлення.

Серед документів фонду Р-51 є звернення управи від 29 жовтня 
1941 р. до інспектора поліції м. Черкас, у якому вона просить «дати до-
звіл на виготовлення тридцяти штампів для старостатів сіл Черкасько-
го району»9. Кругла печатка мала вигляд відповідного діаметру, на ній 
використовувався тризуб або німецька символіка. Радянська символіка 
була заборонена. Текст на реквізитах писали українською та німецькою 
мовами (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1 
Відбиток круглої печатки

старости села Нечаївки на Черкащині

Рис. 2
Відбиток  штампа старости

У документах цього ж фонду є доручення від 8 листопада 1941 р., 
у тексті якого висвітлено порядок отримання штампів та печаток у ке-
рівника видавництва «Українська думка». Там зазначалося: «Районна 
управа доручає секретареві управи одержати в черкаській друкарні ви-
готовлені штампи та печатки для старостатів сіл району, які роздадуть на 
нараді старостам»10.

У цьому ж фонді є звернення завідувача промислової секції районної 
управи від 18 листопада 1941 р. до черкаської поліції: «просимо дати до-
звіл на виготовлення в черкаській друкарні одної металевої, круглої, сур-
гучної печатки по прикладеному зразку і одного каучукового штампа для 
промислової секції районної управи»11. Отже, можна визначити, які саме 
штампи та печатки використовувала окупаційна влада (рис. 3, рис. 4)12.
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Рис. 3
Малюнок круглої печатки

Черкаська районова управа
Промисловий відділ

Рис. 4
Відбиток сургучної круглої печатки

Черкаська районова управа
Промисловий відділ

Наявні документи, в яких є інформація про інші відділи та отри-
мання ними круглої печатки та штампа. Так, у листі керівника Черкась-
кого державного педагогічного університету до керівника видавництва 
«Українська думка» написано: «просимо виготовити нам терміново мід-
ну печатку і штамп». На ньому є резолюції (погодження районної управи 
і черкаської поліції) від 23 жовтня 1941 р.13 У звернені управи до поліції 
зазначалося: «дати дозвіл на виготовлення в друкарні штамп для уста-
нови бюро допомоги при Черкаській районній управі»14. Також існувало 
Духовне управління Черкаської єпархії, керівництво якого звернулося з 
проханням про виготовлення штампу та круглої печатки15.

церква стала духовним містком між владою і громадянами та, окрім 
суто церковної роботи, вела й пропагандистську діяльність. Одні дослід-
ники вважають, що вона намагалася вислужитися перед новою владою, 
а інші – що основною помилкою окупантів було те, що вони дозволили 
повернути служіння у церквах і це сприяло підняттю національної свідо-
мості населення України та підштовхувало його до визвольної боротьби. 
У листі настоятеля Соборної Миколаївської церкви протоієрея до на-
чальника поліції міста Черкас було прохання «про дозвіл на виготовлен-
ня печаті церковної» (рис. 5, рис. 6)16.

У зазначеному фонді є дані про звернення районної поліції від 8 січ-
ня 1942 р. до черкаської друкарні з проханням виготовити шість штампів 
поліцейських дільниць відповідно до поданого зразка17. Окупаційна вла-
да встановила поліцейський контроль, що здійснювали на місцях німець-
ка поліція, а також «фаумани» – довірені особи з числа добровольців або 
заарештованих, які виявляли потенційних ворогів.

Особливий інтерес окупаційна влада також приділяла промисловос-
ті, яка забезпечувала Німеччину необхідною продукцією. Тому все ке-
рівництво промислового комплексу підпорядковувалося новій владі. Так, 
директор цукрового комбінату м. Сміла від 9 вересня 1942 р. звернувся 
до черкаської друкарні: «… додаючи до цього зразки та дозвіл гебітко-
місара в м. Смілі та поліції в м. Черкасах, просимо виготовити для нас 
штамп та печатку»18.
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Серед документів фонду привертає також увагу дозвіл управління 
Смілянського району від 8 серпня 1942 р. на «право замовити штамп та 
печатку в черкаській майстерні для Куцівської Сельської управи по ниж-
че наведеному зразку»19. Наявні документи, що свідчать про звернення 
Канівської районної управи від 1942 р. щодо дозволу на виготовлення 
штампу та печатки для місцевої артілі «Промкомбінату»20.

якщо на початку окупації 1941 р. у відділах були на посадах укра-
їнці, то в 1943 р. більшість основних керівних посад обіймали німці. це 
вплинуло й на оформлення документів. Більшість бланків з основної 
діяльності почали друкувати німецькою мовою, а також у оформленні 
печаток впроваджувалось більше німецької символіки. Так, у вищезгада-
ному фонді є документ від Городищенської районної управи на Київщині 
до гебітскомісара м. Сміла від 5 березня 1943 р., в якому зазначалося: 
«додаємо зразки печаток та штампів і просимо Вас затвердити зразки, 
щоб зробити нам замовлення на виготовлення в м. Черкасах. До цього 
часу в нас немає ні в одній сільській управі печаток та штампів. У ра-
йонній управі є печатка, але не вашого зразка»21. У його відповіді 10 бе-
резня 1943 р. районному шефу м. Городище щодо печаток сказано: «при 
цьому направляю я Вам зразок штампів і печаток з деякими змінами які 
я зробив. Печатки можна виготовити тільки відповідно до зроблених си-
нім олівцем позначеними або доповненими»22. У цих виправленнях було 
звернуто увагу на німецьку символіку, а також, під яким кутом вона роз-
ташована на круглій печатці. Вносилися корективи також і у текст пе-
чаток і штампів23, що дає можливість проаналізувати вимоги уряду до 
оформлення печаток і штампів у 1943 р.

На основі документів 1943 р. можна зробити висновок, що виключ-
ним правом надавати дозвіл на виготовлення печаток і штампів володів 
гебітскомісар. Так, наприклад, у листі Черкаської районної управи від 
16 лютого 1943 р. до гебітскомісара зазначалося: «районна управа про-
сить дати дозвіл на виготовлення 31 штуку круглих печаток для старост 
сільського району згідно з доданими до цього зразками»24. У листі від 

Рис. 5
Відбиток круглої печатки

Духовного управління Черкаської єпархії

Рис. 6
Відбиток круглої печатки Соборно-

Миколаївської церкви м. Черкас
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4 березня 1943 р. Черкаська районна управа просила гебітскомісара 
«дати дозвіл на виготовлення круглих печаток для відділів управи»25. У 
1943 р. Кам’янська районна управа просила прийняти замовлення на ви-
готовлення штампів та печаток для нотаріальної контори Кам’янського 
району, а також для сільських управ26.

Головне місце у процесах управління відводилося штампам і кру-
глим печаткам найвищих ланок управління. Так, у документах фон-
ду Р-62 (Український штаб партизанського руху (УШПР), що зберігають-
ся в центральному державному архіві громадських об’єднань України 
(далі – цДАГО) є інформація у вигляді відбитків печаток, штампів та 
ін., знищених радянськими військами. Вони мали зображення орла з роз-
пластаними крилами, що тримає у пазурах свастику у дубовому вінку, а 
також написи німецькою мовою27.

У фонді Р-59 Державного архіву Черкаської області (Кумейківська 
сільська управа (старостат) (періоду тимчасової німецько-фашистської 
окупації), с. Кумейки Черкаського району Київської області) є докумен-
ти, на яких поставлені відбитки круглої печатки гебіткомісара з відповід-
ною фашистською символікою і написами німецькою мовою.

На Черкащині окупанти також створили Біржу праці. Основна її 
функція полягала в контролі за робочою силою. В управлінні ця струк-
тура використовувала свою круглу печатку із зображенням свастики та 
написом німецькою мовою.

Таким чином, архівні документи свідчать, що під час нацистської 
окупації Черкаська районна управа спочатку використовувала печатки з 
українською символікою та надписами українською мовою. На печатках 
місцевих органів окупаційної влади у 1943 р. були зображення типових 
нацистських символів та німецькомовні написи.
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НАУКА І КУЛЬТУРА

УДК 930.253:59(477)

Андрій Шаповал

АРХІВНА СПАДЩИНА ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ЗООЛОГІВ

Розглянуто документальний склад особових архівних фондів учених НАН 
України О. П. Маркевича, В. Г. Доліна, М. М. Щербака, М. П. Савчука, які є 
джерельною базою досліджень з історії розвитку зоології в Україні.

Ключові слова: особовий фонд, О. П. Маркевич, В. Г. Долін, М. М. Щербак, 
М. П. Савчук, НАН України, джерело з історії зоології.

Рассмотрено документальный состав личных архивных фондов ученых 
НАН Украины А. П. Маркевича, В. Г. Долина, М. М. Щербака, М. П. Савчука, 
которые являются ключевой базой исследований по истории развития зоологии 
на Украине.

Ключевые слова: личный фонд, А. П. Маркевич, В. Г. Долин, М. М. Щербак, 
М. П. Савчук, НАН Украины, источник по истории зоологии.

In the article are considered personal archives of the scientists of the NAS of 
Ukraine A.P. Markevich, W.G. Dolin, N.N. Shcherbak, N.O. Savchuk which serve as 
a source base for the research on the history of the development of zoology in Ukraine.

Key words: personal archives, A.P. Markevich, W.G. Dolin, N.N. Shcherbak, 
N.O. Savchuk, the NAS of Ukraine, sources on the history of zoology.

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського (ІА НБУВ) є головним архівним підрозділом в сис-
темі НАН України з питань формування, зберігання, обліку і викорис-
тання документів Архівного фонду НАН України. Документальний ма-
сив архівних фондів ІА НБУВ містить інформацію про діяльність НАН 
України від часу її створення до сьогодення і складається з документів 
академічних установ та документів особового походження вчених НАН 
України. 

Документи, що відклалися в особових фондах вчених НАН Украї-
ни, висвітлюють наукову, організаційну й громадську діяльність україн-
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ських вчених та розкривають історію діяльності установ НАН України, 
в яких працювали науковці. Зоологічний напрям академічних дослі-
джень представлено документами таких видатних вчених-зоологів як 
академіки л. К. Гребень (ф. 249), О. М. Нікольський (ф. 232), І. Г. Підо-
плічко (ф. 139), В. П. Поспєлов (ф. 236), Д. К. Третьяков (ф. 174), член-
кореспондент АН УРСР Є. В. Звєрезомб-Зубовський (ф. 88) та ін. 

За останні два роки документальний масив ІА НБУВ поповнив-
ся новими фондами вчених, що працювали в галузі зоології, зокрема, 
основоположника паразитоценології, гідропаразитології та іхтіопарази-
тології в Україні, академіка НАН України О. П. Маркевича; засновника 
національної колеоптерологічної й ентомологічної шкіл, члена-корес-
пондента НАН України В. Г. Доліна; фундатора української школи сис-
тематиків-герпетологів, одного із організаторів Національного науково-
природничого музею НАН України, члена-кореспондента НАН України 
М. М. Щербака; дослідника проблем експериментальної гельмінтології 
й паразитології, ентомології та імунобіології, члена-кореспондента АН 
УРСР М. П. Савчука.

Унікальним за своїм змістом і обсягом є особовий архівний фонд 
академіка НАН України О. П. Маркевича (ф. 121), який складається з 
чотирьох описів, що містять 1270 справ загальною кількістю 7939 до-
кументів за 1913−1999 рр.

До фонду увійшли біографічні документи та документи про вченого, 
зокрема, метрична довідка про народження О. П. Маркевича, документи 
про його навчання у Насташській церковно-приходській школі, першій 
Білоцерківській семирічній трудовій школі, Білоцерківському педаго-
гічному технікумі, Київському інституті народної освіти (КІНО) та ас-
пірантурі ленінградського науково-дослідного іхтіологічного інституту. 
У фонді відклалися анкети та особові листки О. П. Маркевича з обліку 
кадрів, витяг з трудової книжки, характеристики вченого, його біогра-
фічні довідки та автобіографії. Серед документів представлені оригінали 
посвідчення співробітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН 
УРСР, посвідчення та перепустки співробітника Інституту мікробіології 
і епідеміології «Мікроб», атестата професора, диплома доктора наук, по-
свідчення члена-кореспондента АН УРСР, посвідчення члена Президії, 
академіка-секретаря Відділення загальної біології АН УРСР, пенсійно-
го посвідчення, посвідчення ветерана Інституту гідробіології АН УРСР, 
диплома лауреата Державної премії Української РСР тощо. У фонді 
містяться документи щодо захисту О. П. Маркевичем докторської ди-
сертації, про висунення та обрання вченого членом-кореспондентом АН 
УРСР, про висунення його кандидатом на заміщення вакансії члена-ко-
респондента АН СРСР зі спеціальності «Паразитологія», клопотання та 
присвоєння О. П. Маркевичу почесного звання Заслуженого діяча на-
уки Української РСР, про висунення та обрання вченого академіком АН 
УРСР зі спеціальності «Зоологія безхребетних». У фонді зберігаються 
рецензії та відгуки різних вчених на окремі наукові праці О. П. Марке-
вича, відгуки окремих вчених про його наукову, педагогічну і громад-
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ську діяльність, публікації про О. П. Маркевича у наукових журналах і 
газетах.

У фонді широко представлені наукові праці О. П. Маркевича (1151 
документ за 1931−1994 рр.): монографії, брошури, статті, доповіді й 
тези доповідей, підручники для вищих навчальних закладів і середніх 
шкіл, курси лекцій та окремі лекції, методичні рекомендації до лекцій, 
передмови, анотації, методичні вказівки, пояснювальні записки, на-
писані вченим до окремих видань. Також містяться рецензії та відгуки 
О. П. Маркевича на наукові праці та лекції окремих вчених, його відзиви 
на кандидатські та докторські дисертації різних науковців.

Чимала кількість з наукових праць О. П. Маркевича, що відклалися 
в його особовому фонді, так і не побачили світ. Серед неопублікованих 
досліджень вченого виділимо монографії «Паразитичні веслоногі СРСР 
і прилеглих країн» (1940), «Основы теории и практики зоологической 
систематики. Таклономия» [1940], «Онтогенез і філогенетичні взаємо-
відношення представників роду Tracheliastes» [1950-ті], «Паразитичні 
веслоногі безхребетних тварин УРСР» (1956), «Основы паразитологии», 
«Протопаразитология» (1993); статті «Наружные паразиты домашних 
животных Киевского Полесья» [1943], «Проблема зоогеографічно-
го районування УРСР» (1946), «Соотношения онтогенеза и филогене-
за и биогенетический закон» [1950], «Деякі загальні питання сучасної 
екології та критичний огляд головніших термінів» [1953], «Основные 
этапы эволюции животного мира» [1950-ті], «Проблема происхождения 
многоклеточных (Metazoa)» [1950-ті], «Природа Карпат» (1960), «Госпо-
дарське значення фауни УРСР» [1960], «Перспективи розвитку зоології 
на Україні» [1964], «Теоретические аспекты современной паразитоло-
гии» [1966], «Філософські питання взаємодії між організмами в біоге-
оценозі» [1969], «Теоретические основы и принципы паразитоценоло-
гии» (1976) тощо.

Важливе місце в доробку О. П. Маркевича належить працям з історії 
науки. У фонді вченого зберігається низка праць з історії біології і зооло-
гії, які, без сумніву, зацікавлять сучасних дослідників історії української і 
світової науки. Перерахуємо лише ненадруковані праці О. П. Маркевича. 
це − монографії «Исторический очерк развития анатомии» [1950], «Фау-
ністичні дослідження на Україні за роки Радянської влади (1917−1967)» 
(1971), «Історія зоології» (1973) та статті «Зоологія в Київському уні-
верситеті за 30 років Радянської влади» [1947], «История филогенетики» 
[1958], «История познания животного мира Украины» [1969], «Вклад 
польських зоологів у вивчення фауни України» [1960-ті], «Системати-
ко-фаунистические исследования на Украине в Послеоктябрьский пери-
од» [1960-ті], «Развитие общебиологических проблем в Академии наук 
СССР (250-летию Академии наук СССР)» (1974), «Развитие гидробио-
логии на Украине» [1974], «Основные итоги ихтиопаразитологических 
исследований в Советском союзе за 60 лет» [1977].

Багато часу О. П. Маркевич віддав педагогічній роботі, зокрема, у 
1935−1941 рр. і 1944−1985 рр. він працював у Київському державному 
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університеті імені Т. Г. Шевченка (КДУ) на посадах професора і завіду-
вача кафедри зоології безхребетних. За час своєї педагогічної діяльності 
вчений написав серію підручників, навчальних посібників, лекційних 
курсів. Деякі з них зберігаються в особовому фонді О. П. Маркевича, 
серед яких знову-таки є й неопубліковані: курс лекцій «Паразитоло-
гія» (1940), «Курс зоології безхребетних» (1947), підручник для вишів 
«Зоологія безхребетних» (1964), підручник для середніх шкіл «Зооло-
гія» [1950-ті], «Курс зоолофилогенетики (Филогения животного мира)» 
(1982) та ін. 

У фонді відклалися документи з діяльності О. П. Маркевича за 
1925−1993 рр., що висвітлюють його діяльність як члена-кореспондента, 
академіка, члена Президії та академіка-секретаря Відділення загальної 
біології АН УРСР. Є документи й про роботу О. П. Маркевича на по-
садах завідувача відділів паразитології, гідропаразитології, директора 
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР, завідувача сектору 
паразитології при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР, 
завідувача відділів гідропаразитології та паразитології водних тварин 
Інституту гідробіології АН УРСР. До фонду увійшли документи, що 
розкривають роль О. П. Маркевича у створенні Українського республі-
канського наукового товариства паразитологів, його діяльність як прези-
дента УРНТП та участь ученого в організації і проведенні конференцій і 
з’їздів товариства.

У фонді представлені доповідні записки О. П. Маркевича, які відо-
бражають професійні та наукові пріоритети вченого: «Про наукову ро-
боту вчених-зоологів України», «О разрешении исторической проблемы 
и задачи большой государственной важности − ликвидации малярии в 
Украинской ССР», «Про необхідність видання журналу «Паразитологія 
та інвазійні хвороби», «Про необхідність створення журналу «Гідропа-
разитологія», «Про організацію Всесоюзного наукового товариства па-
разитологів», «Про організацію в системі АН УРСР Інституту парази-
тології», «Про досягнення гідропаразитологів СРСР та основні напрями 
гідропаразитологічних досліджень» та ін.

Значною за обсягом є епістолярна спадщина О. П. Маркевича 
(577 справ у кількості 1814 документів за 1932−1995 рр.), яка містить лис-
тування з видатними вітчизняними та іноземними вченими, серед яких: 
президент НАН України Б. Є. Патон, президент АН УРСР О. В. Палла-
дін, академіки АН УРСР С. М. Гершензон, Д. К. Третьяков, академіки 
АН СРСР Є. Н. Павловський, К. І. Скрябін, академік Чехословацької АН 
О. Їровець, академік Польської АН В. К. Михайлов, академік Болгарської 
АН І. й. Буреш та ін. 

цікавим є розділ «Фотодокументи», що містить 68 справ за 
1929−1989 рр. У фонді представлено фотопортрети О. П. Маркевича 
та світлини, на яких він під час навчання серед студентів біологічного 
факультету КІНО, з професором Д. Є. Бєлінгом під час наукової експе-
диції з вивчення питань гідробіології та проблем рибного господарства 
на Вінниччині; вміщено фотознімки, на яких професор О. П. Маркевич 
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з вченими КДУ під час лекції для студентів біологічного факультету 
університету. До розділу увійшли фотографії, на яких О. П. Маркевич 
з П. О. Свириденко у день їх обрання членами-кореспондентами АН 
УРСР; О. П. Маркевич з президентом АН УРСР Б. Є. Патоном під час 
відкриття з’їздів паразитоценологів у Києві; у колі академіків АН УРСР 
В. Г. Касьяненка, Д. К. Третьякова, академіків АН СРСР Є. Н. Павлов-
ського, К. І. Скрябіна, л. В. Громишевського; на урочистостях з наго-
ди ювілеїв академіків АН СРСР О. М. Сєверцова, Є. Н. Павловського, 
К. І. Скрябіна тощо. 

В особовому фонді українського ентомолога, члена-кореспонден-
та НАН України В. Г. Доліна (ф. 342) відклалися наукові праці вчено-
го: 8 монографій, 50 статей, брошура, декілька доповідей, автореферат 
докторської дисертації «Жуки-щелкуны (Elateridae, Coleoptera) (морфо-
логия, экология, систематика, филогения, хозяйственное значение, меры 
борьбы)» (1973), відзиви на докторські дисертації Г. М. Мардженяна і 
О. В. Пономаренка, написані В. Г. Доліним. Серед документів містяться й 
неопубліковані розвідки вченого «К вопросу о генезисе элатеридофауны 
Кавказа», «Зоология и научно-технический прогресс», «Про екологію», 
«Біоценози» та стаття В. Г. Доліна і Г. Охіри «Некоторые виды Ampedus 
из Сахалина и Курил (Coleoptera: Elateridae)». 

Зберігаються документи про роботу В. Г. Доліна на посадах заступ-
ника директора з наукової роботи та завідувача відділу загальної та при-
кладної ентомології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН Укра-
їни, участь вченого в наукових експедиціях Інституту на терені України, 
Туркменістану і Казахстану. До фонду увійшли документи про участь 
В. Г. Доліна у розробці технології санітарних і рибогосподарчих попус-
ків Каховської ГеС та їх економіко-екологічному обґрунтуванні, його ді-
яльність як члена Комісії АН УРСР з координації наукових досліджень 
в державних заповідниках України та документи про діяльність вченого 
як президента Українського ентомологічного товариства. Зацікавлять 
дослідників документи про співпрацю В. Г. Доліна з вітчизняними та 
іноземними вченими і науковими установами, зокрема, документи щодо 
участі науковця у передаванні унікальної колекції комах канадського ен-
томолога українського походження В. М. лазорка з Канади до Інституту 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР.

У фонді представлені фотодокументи, на яких зображено В. Г. Долі-
на під час практичних занять у КДУ та в Канівському біологічному запо-
віднику на о. Зарєчьє, під час наукових досліджень в Українському нау-
ково-дослідному інституті захисту рослин ВАСГНІл, під час експедицій 
на Арабатській стрільці та у Краснодарському краї. Світлини фіксують 
В. Г. Доліна разом з членом-кореспондентом АН УРСР, директором Ін-
ституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР В. О. Топачевським; 
академіком, віце-президентом АН УРСР Ф. С. Бабичевим; академіками 
АН УРСР К. М. Ситником, А. М. Гродзінським; членом-кореспондентом 
АН УРСР В. Д. Романенком у президіях наукових конференцій; серед 
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учасників ХІІ Міжнародного симпозіуму з ентомофауни Середньої Єв-
ропи в Каневі та учасників наукової конференції в Ніжині, під час пере-
бування у Відні, Тбілісі, ЧССР і НДР.

епістолярна спадщина В. Г. Доліна включає 220 справ за 
1955−2001 рр. у кількості 2746 документів. Переважна більшість адре-
сатів та кореспондентів В. Г. Доліна − відомі вчені. Серед вітчизняних 
науковців виділимо академіка АН СРСР, президента Всесоюзного ен-
томологічного товариства М. С. Гілярова. У фонді широко представле-
но листування В. Г. Доліна з іноземними вченими, серед яких науковці 
США (е. Герберг, Є. В. Классі), Канади (Є. К. Беккер), Німеччини (Р. Бо-
увер, К. Вельшміед, Р. Гедік, В. Грюнвальдт, л. Діекманн, В. Дунгер, 
Г. Захтлебен, Б. Клауснітцер, Г. Морге, Г. Д. Мюллер, Р. Роер, К. Рудольф, 
Г. Фанкхенел, Г. Шерер, Р. Шиммель, В. Штайнхаузен), Чехословаччини 
(й. Готвальд, В. Бухт, е. ягеманн), Бельгії (П. Ю.Базилевський, І. лун-
ські), Польщі (л. Бухолз, я. Гончаренко, е. С. Добровський), Угорщи-
ни (С. Мачунка, О. Меркі), Австрії (Х. Аспок, К. Голзхух, Г. Ф. емден, 
Р. Кенейрі, Г. Каліцький, Г. Шонманн, Ф. янцик), Англії (Д. К. Гріффітс, 
Д. Т. Мартін, П. Фрееман, К. М. Хаек), Франції (А. Вільерс, Ж. Дагуллар, 
Р. Дайоз, Ж. Дейдріх, Р. П. Дешамбре, Т. Дуве, Д. П. Сейлер), Румунії 
(Х. А. Алмешан, А. Попеску-Горі), Швеції (Т. е. ейлер, Г. Стенрам), Іта-
лії (С. Бруш, П. Гарагнан, Д. Платіа, Ф. Тассі), Югославії (О. Джуркіч, 
М. Дімітрієвич, Б. Дровенік), Австралії (Р. А. Карвер), Марокко (М. Ваз-
куез), Швейцарії (В. Віттмер, М. Бранкуккі), Аргентини (Р. Голбах), Бра-
зилії (Д. Кеселрінг), японії (Х. Накамура, Х. Охіра, В. Сузукі), Демокра-
тичної Республіки Конго (А. Б. Стам), Незалежної держави Папуа-Нова 
Гвінея (Д. Стібок), Індії (К. С. Чабра) тощо.

У фонді члена-кореспондента НАН України М. М. Щербака 
(ф. 295), що містить 400 справ загальною кількістю 3086 документів за 
1927−2010 рр., зберігаються документи біографічного характеру, серед 
яких біографічні довідки; свідоцтво про народження; документи про 
отримання М. М. Щербаком середньої освіти; щоденникові записи, які 
він вів під час евакуації та після повернення до Києва у 1942–1947 рр.; 
документи про його навчання у Київському політехнічному інституті й 
КДУ та документи щодо захисту вченим кандидатської та докторської 
дисертацій. Представлені оригінали паспорта громадянина СРСР і служ-
бового паспорта, трудової книжки, профспілкових квитків, військового 
квитка, посвідчення та перепустки члена-кореспондента НАН України, 
посвідчення заступника директора центрального науково-природознав-
чого музею та директора Зоологічного музею АН УРСР, перепустки спів-
робітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР, докумен-
ти про членство М. М. Щербака в Українському товаристві мисливців і 
рибалок, оригінали членських квитків Українського товариства охорони 
природи, Всесоюзного орнітологічного товариства, Всесоюзного това-
риства філателістів, Київського міського клубу колекціонерів, посвідчен-
ня члена Української республіканської партії. 

У фонді відклалися документи про нагородження М. М. Щербака, 
зокрема, документи про присудження вченому премії імені Д. К. Забо-
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лотного АН УРСР за цикл робіт «Систематика, екологія і паразитофау-
на плазунів Палеарктики» (1978), документи про присвоєння почесно-
го звання Заслуженого діяча науки Української РСР (1988), оригінали 
посвідчень про нагородження його ювілейною пам’ятною медаллю до 
100-ліття від дня народження академіка АН СРСР Є. Н. Павловського 
(1984), срібною медаллю ВДНГ СРСР (1980), оригінали заохочуваль-
них дипломів Всесоюзного товариства «Знання» як автору брошури 
«Земноводные и пресмыкающиеся» (1965) та книги «На змеиных тро-
пах» (1970), документи про присудження М. М. Щербаку заохочуваль-
ної премії Педагогічного товариства України за участь у створенні серії 
брошур «Природа Криму» (1966, 1968), подяка Головної редакції Укра-
їнської Радянської енциклопедії АН УРСР за участь у створенні першої 
багатотомної української енциклопедії (1966), грамота Комітету з про-
грами ЮНеСКО «людина і біосфера» (1985), диплом стипендіата Ро-
сійської академії природничих наук (1993). Також вміщено документи 
про висунення М. М. Шербака як члена авторського колективу проекту 
«Наукова розробка і створення центрального науково-природознавчого 
музею АН УРСР» на Державну премію УРСР 1975 р.

Документи про М. М. Щербака представлені газетними та журналь-
ними статтями з відзивами та рецензіями інших вчених на його наукові 
праці, публікаціями про М. М. Щербака як політв’язня й жертву політич-
них репресій. У фонді зберігаються спогади вчених про М. М. Щербака, 
листи читачів з відзивами на науково-популярні книги вченого.

Наукові праці М. М. Щербака, що містяться у його фонді, включають 
кандидатську дисертацію «Герпетофауна Крыма и ее зоогеографический 
анализ (Herpetologia Taurica)» та автореферат його докторської дисерта-
ції «ящерицы рода Eremias Палеарктики (систематика, экология, филоге-
ния)», монографії вченого «За рідкісними тваринами», «Земноводные и 
пресмыкающиеся Украинских Карпат», «Пресмыкающиеся СССР», 113 
статей, 1 брошуру, 9 доповідей, 3 тези доповідей, 3 методичні рекоменда-
ції, сценарії до науково-популярних кінофільмів «Тревожные страницы» 
і «Утренние острова», написані М. М. Щербаком, його рецензії на праці 
М. В. Шарлеманя, І. Д. яковлевої, В. В. Іваненка, Г. Ф. Романішина і 
В. М. Мішина та відгук вченого на автореферат докторської дисертації 
О. П. Богданова.

Серед робіт М. М. Щербака відклалися неопубліковані статті вчено-
го: «Гість з Заполяр’я», «Доктор Ю. Швидкий», «До історії таксидермії 
на Україні», «Розстріляна біологія» тощо.

Привертають увагу документи, які висвітлюють діяльність 
М. М. Щербака за 1944−1999 рр. Так, науково-організаційну діяльність 
вченого розкривають документи про його роботу на посаді старшого 
препаратора Зоологічного музею КДУ та наукове відрядження до Закар-
патської області, діяльність М. М. Щербака як співробітника Інституту 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, його участь у створенні 
центрального науково-природничого музею АН УРСР, роботу вченого на 
посаді директора Зоологічного музею Інституту зоології ім. І. І. Шмаль-
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гаузена НАН України, діяльність М. М. Щербака як дійсного члена 
Української екологічної академії наук і члена Герпетологічного комітету 
АН СРСР, його участь у Всесоюзних герпетологічних конференціях та 
міжнародних конференціях, конгресах і симпозіумах, зокрема у Євро-
пейській герпетологічній конференції у Празі у 1985 р. Відклалися до-
кументи про видавничу діяльність вченого та його роботу над другим 
виданням «Червоної книги України».

У фонді зберігаються документи про співпрацю М. М. Щербака з 
іноземними вченими і науковими установами за 1960–1997 рр. Серед до-
кументів – запрошення, надіслані М. М. Щербаку від Німецького товари-
ства герпетологів і терраріумістів на міжнародні дні герпетолога у ФРН, 
документи щодо наукових відряджень М. М. Щербака до Німеччини і 
Австрії, щоденникові записки, які вів вчений під час закордонних науко-
вих поїздок. У фонді міститься низка доповідних записок М. М. Щерба-
ка: «Про стан терраріумних і акваріумних тварин та умови їх утримання 
в Київському зоопарку», «Про труднощі в діяльності центрального нау-
ково-природознавчого музею АН УРСР», «Про підготовку фахівців-так-
сидермістів на Україні», «Про створення Національного музею природи 
України», «Зауваження до створення зоологічного музею у Південному 
В’єтнамі», «О проблемах создания банка данных по редким и исчезаю-
щим видам флоры и фауны Украины».

На особливу увагу заслуговують документи про участь М. М. Щер-
бака у наукових експедиціях. До фонду увійшли щоденники екскурсій, 
які молодий вчений написав під час подорожей Київською областю про-
тягом 1944–1956 рр., й щоденники, написані ним під час наукових ек-
спедицій до Молдови, Криму і Кавказу впродовж 1946−1963 рр., а також 
щоденники першої і другої центрально-Азійської експедицій та науко-
вих експедицій до Киргизії, Туркменії, Казахстану, Таджикистану, Азер-
байджану, Грузії, Калмикії, Забайкалля, Бурятії, на Курильські острови, 
в інші регіони Росії й України, до Монголії та В’єтнаму за 1957−1993 рр. 
Відклалися документи про участь М. М. Щербака у першій Південно-
Курильській комплексній експедиції Інституту зоології ім. І. І. Шмальга-
узена АН УРСР, його звіти про експедицію у Туркменію та Узбекистан. 
Повний перелік експедицій вченого склала Г. й. Щербак у статті «екс-
педиційна діяльність Миколи Миколайовича Щербака», яка також збері-
гається у фонді. 

М. М. Щербак брав діяльну участь у створенні сценаріїв до радіо-
передач і науково-популярних фільмів. У фонді зберігаються сценарії до 
кінофільмів про експедицію зоологів КДУ на Тянь-Шань у 1957 р., у якій 
брав участь вчений, «Четвертая линия обороны», «Сохраните их, люди!» 
та «Узники эволюции», головним консультантом яких був науковець, ра-
діопередач «У світі тварин», «цікаве про світ плазунів» і телепередачі 
«Шестое чувство», учасником яких був М. М. Щербак.

Важливу інформацію про життя, діяльність і творчість видатних 
вчених-зоологів та про діяльність наукових зоологічних установ містить 
епістолярна спадщина М. М. Щербака (725 документів за 1951−1999 рр.). 
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Серед адресатів і кореспондентів М. М. Щербака такі відомі вчені, як: 
академік АН УРСР О. П. Маркевич, академік АН СРСР М. С. Гіляров, 
академік АН Азербайджанської РСР М. А. Мусаєв, академік АН Турк-
меністану А. К. Рустамов, член-кореспондент РАН І. С. Даревський, 
член-кореспондент АН СРСР А. В. яблоков, доктор, голова Німецького 
герпетологічного товариства К. Клеммер, український ентомолог, ембрі-
олог, засновник електронної мікроскопії на Африканському континенті 
Б. І. Балінський та ін.

Питання організації музейної справи та ведення наукової роботи у 
заповідниках і науково-природничих музеях висвітлюється у листуванні 
М. М. Щербака із співробітниками науково-природничих музеїв, акварі-
умів, заповідників як вітчизняних, так і закордонних, зокрема М. А. За-
славським − співробітником Зоологічного музею АН СРСР; М. Ф. Реймер-
сом − співробітником Сахалінського комплексного науково-дослідного 
інституту Сибірського відділення АН СРСР, одним із головних учасників 
становлення заповідної справи в СРСР; В. Ф. Орловою − завідувачем 
сектора герпетології Науково-дослідного зоологічного музею Москов-
ського державного університету ім. М. В. ломоносова; І. Г. Гурським − 
співробітником Зоологічного музею Одеського державного університе-
ту ім. І. І. Мечникова; О. М. Щегловим − завідувачем відділу розкопок 
Херсонеського музею; Ю. К. Горловим − співробітником Бадхизського 
заповідника (Туркменія), Р. Ф. Тугутовим − директором музею у м. Кяхта 
(Бурятська АРСР) та Б. Ф. Чагдуровим − співробітником цього ж му-
зею; л. Ростек − директором музею Українського мистецтва в Південній 
Австралії (Австралія); П. Бродманном − співробітником Базельського 
природознавчого музею (Швейцарія); Ф. Д. Обстом − співробітником 
Державного музею тварин і птахів у Дрездені (Німеччина); Г. Пете-
ром − доктором, професором, співробітником Зоологічного музею Бер-
лінського університету ім. Гумбольта (Німеччина); В. Беме − доктором, 
завідувачем відділення герпетології Зоологічного науково-дослідного 
музею Олександра Кеніга і К. Бухолзом − співробітником  цього ж від-
ділення (Німеччина); Р. Р. Мертенсом − доктором, почесним директором 
Природничого музею і Дослідного інституту Зенкенберг (Німеччина); 
К. Г. С. Ваттсом − завідувачем відділу природознавства Південно-Ав-
стралійського музею; Д. Россом − директором Нью-Брансуїкського му-
зею (Канада) і С. В. Горхамом − завідувачем відділу зоології хребетних 
цього ж музею; О. Г Делі − доктором, співробітником зоологічного відді-
лення Науково-природознавчого музею Угорщини; Д. ейсельтом − док-
тором, завідувачем відділу зоології хребетних тварин Віденського при-
родознавчого музею (Австрія); В. Шредером − директором Берлінського 
акваріуму (Німеччина) тощо.

Особовий архівний фонд члена-кореспондента АН УРСР М. П. Сав-
чука (ф. 312), хоч і невеликий за обсягом (109 документів за 1913−1999 рр.), 
однак містить низку важливих і цікавих документів, які розкривають 
життєвий і творчий шлях видатного українського вченого та наукових 
установ, у яких він працював. Зокрема, біографічні документи представ-
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лені документами про навчання М. П. Савчука в Зубовщинській церков-
но-приходській школі і Одеському інституті народної освіти, здобуття 
ним наукових ступенів кандидата і доктора біологічних наук, вченого 
звання доцента і професора, обрання М. П. Савчука членом-кореспон-
дентом АН УРСР й присвоєння йому почесного звання «Заслужений діяч 
науки УРСР». У фонді також відклалися анкета, трудовий список, авто-
біографії й характеристики науковця. Документи про вченого репрезен-
товано у статтях і спогадах про М. П. Савчука.

Серед документів фонду є неопублікована монографія «Диалек-
тический материализм и биология» (1940), доповідь та наукові статті 
М. П. Савчука, в тому числі неопубліковані: «лисенківщина в стінах 
Одеського державного університету» [1959], «Предложения, заслужи-
вающие серьезного внимания» (про реформування системи управлін-
ня вищою школою, 1966), «Вчені» (1966), «Волинські мученики» (про 
репресованих земляків науковця, [1969]). Свої роздуми над окремими 
філософськими проблемами М. П. Савчук виклав у праці «Філософські 
етюди», автограф якої теж зберігається у фонді.

Відклалися у фонді й документи, які висвітлюють роботу М. П. Сав-
чука в Одеському державному медичному інституті, Одеському хіміко-
технологічному інституті, Одеському інституті зернового виробництва, 
Донецькому вугле-хімічному інституті, а також на посадах ректора, про-
фесора і завідувача кафедри зоології Одеського державного університету 
ім. І. І. Мечникова.

Таким чином, особові фонди вчених НАН України мають потужний 
інформаційний потенціал, який може бути використаний при досліджен-
ні розвитку української зоологічної науки, окремих її галузей, історії ді-
яльності установ НАН України зоологічного профілю та для висвітлення 
наукових досягнень видатних українських учених-зоологів.
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До наукового обігу введено листи М. Крушельницького до Ю. Мейтуса 
за 1943–1961 рр. Проведено джерелознавчий аналіз документів, виділені 
деякі нові факти життя й діяльності М. Крушельницького. У листах періоду 
Великої Вітчизняної війни міститься інформація про перебування Харківського 
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В научный оборот введены письма М. Крушельницкого к Ю. Мейтуса за 
1943–1961 гг. Проведено источниковедческий анализ документов, выделены 
некоторые новые факты жизни и деятельности М. Крушельницкого. В письмах 
периода Великой Отечественной войны содержится информация о пребывании 
Харьковского украинского драматического театра им. Т. Шевченко в эвакуации 
в г. Фергана (Узбекистан). 

Ключевые слова: источниковедческий анализ, письма, М. М. Кру шель-
ницкий, Ю. С. Мейтус, капелла «Трембита», Великая Отечественная война.

The letters of M. Krushel’nyts’kyi to Yu. Meytus during the years 1943–1961 
are involved into scientific circulation. The primary sources analysis is conducted, 
some new facts of life and work of M. Krushel’nyts’kyi are highlighted. The letters 
of World War II period provide the information on T. Shevchenko Kharkiv Ukrainian 
Drama Theatre being evacuated in Fergana (Uzbekistan).

Key words: analysis of primary sources, letters, M.M. Krushel’nyts’kyi, 
Yu. S. Meytus, the choir «Trembita», the Great Patriotic War.

Сьогодні спостерігається активний інтерес до історії, введення но-
вих історичних джерел в науковий обіг. це пов’язано з сучасним етапом 
трансформації культури, коли пам’ять і культурно-історична спадщина 
виступають її константами1. Наративні документи особових фондів ді-
ячів мистецтва часто містять різноманітну й цікаву інформацію: дані про 
події творчого, професійного, особистого життя, твори, творчі процеси, 
містять оцінки та констатують емоційне ставлення до творів, подій, лю-
дей.

Пропонується кілька документів з листування діячів театрального і 
музичного мистецтва: неопубліковані листи М. Крушельницького і його 
дружини до Ю. Мейтуса2 і дружини.

Крушельницький Мар’ян Михайлович (1897–1963) – український 
актор, режисер, педагог, народний артист УзРСР (1943), народний артист 
СРСР (1944), лауреат Державної премії СРСР3 (1947 р. за постановку 
вистави «ярослав Мудрий» І. О. Кочерги і 1948 р. – за постановку ви-
стави «Генерал Ватутін» л. Д. Дмитерка4 або за виконання ролі Ватуті-
на5); професор, один із фундаторів українського театру6. З 1924 р. – актор 
театру «Березіль»7. як відомо, театр було засновано ще 1922 р. у Києві 
л. Курбасом, 1926 р. переведено до Харкова8. З 1933 р. М. Крушельниць-
кій – художній керівник, режисер і актор цього театру9, очолив його піс-
ля звільнення й арешту Курбаса10. З 1935 р. театр змінив назву на Хар-
ківський український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченко (ХУДТШ)11, 
1947 р. театру надано статус «академічного».

Другий автор – Петрова Євгенія Олексіївна (1903–1889) – україн-
ська радянська актриса, народна артистка УРСР (1947), дружина М. Кру-
шельницького; навчалася в драматичній студії театру «Березіль», працю-
вала у ХУДТШ (1923–1952), у Київському українському драматичному 
театрі імені І. Франка (1952–1959).



Наука і  культура

213

Адресати листів – також подружжя. Мейтус Юлій Сергійович – 
український радянський композитор, заслужений діяч мистецтв Турк-
менської (1944) і Української РСР (1948), народний артист України 
(1973), лауреат Державної премії СРСР (1951), Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1991). Васильєва Олександра Іванівна (1916–2004) – 
актриса Київського театру імені І. Франка, заслужена артистка України 
(1957), лібретистка 12.

Тексти листів, спогади, авторство і адресати листування свідчать 
про дружні зв`язки між подружжями, ця дружба почалася ще з Харкова і 
тривала довгі роки.

У даному листуванні авторами є такі. Є. Петрова фактично є автором 
кількох документів (№ 1, 4), хоча вони підписані «Крушельницкие», але 
написані російською мовою, а М. Крушельницький писав українською. 
М. Крушельницький (№ 2, 3, 5) та три листа (№ 6–8), що підписані обо-
ма членами подружжя, але скоріш за все написані М. Крушельницьким, 
оскільки написані українською. Адресатами листування є: подружжя 
Мейтус-Васильєва (№ 1–5, 7), О. Васильєва (№ 6) і Ю. Мейтус (№ 8) – 
листи до окремих осіб написані у зв`язку з привітаннями. листування 
представлене поштовою карткою (№ 1), листами (2–3, 5, 6, 8), листівкою 
(№ 7) й телеграмами (№ 4).

Їхні хронологічні рамки: 27 січня 1943 р. – 28 грудня 1961 р., б. р. 
[28 січня до 1963 р. включно]. листи написані з Фергани (Узбекистан) 
до Ашхабаду (Туркменістан) (№ 1–3), з Харкова до Києва (№ 4), з Кис-
ловодська до Києва (№ 5), з Києва до Києва (№ 6–8). Один із листів13 
опублікований14, тут надаємо його фрагменти. Місця зберігання лис-
тів: Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського 
(КММКШ) – № 2, 3, 5, 7, 8; центральний державний архів-музей літера-
тури і мистецтва України (цДАМлМ України) –№ 1, 4, 6.

Крім листів в якості об’єкту статті використано чорновий варіант 
спогадів Ю. Мейтуса про М. Крушельницького15, опублікованого16, але в 
дещо скороченому вигляді; документ зберігається в цДАМлМ України.

Серед листів найбільш інформативні – за 1943 р., коли М. Крушель-
ницький очолював ХУДТШ в евакуації у Фергані. У статтях і монографі-
ях, присвячених майстру, саме цей період детально не освітлений. Тому 
приділимо йому більше уваги при огляді літератури і з’ясуємо, що ново-
го містять тексти цих листів. Отже, предметом і метою статті є введення 
в науковий обіг текстів і нових фактів документів, що раніше не публіку-
валися. Основними завданнями, що вирішуються у дослідженні, є такі: 
коротко окреслити шлях майстра, зробити огляд літератури про нього, 
подати й проаналізувати тексти листів і листівок.

Щодо ХУДТШ, у театральній енциклопедії – у статті, присвяченій 
театру, коротко розповідається про зародження й творчий шлях театру, 
а також надано перелік створених у певні роки вистав17. У монографії, 
присвяченій М. Крушельницькому18, також коротко окреслено шлях те-
атру, в т. ч. під час евакуації, коли театр продовжував активно й плідно 
працювати.
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Війна застала театр в Миколаєві. Залишивши там матеріальну час-
тину19 і перервавши гастролі, трупа повертається до Харкова, звідки ева-
куюється до Алма-Ати. Але після з’ясування неможливості працювати у 
переповненому місті, М. Крушельницький просить свого друга – О. До-
вженка – викликати їх до Ашхабаду на Київську кіностудію20. Сюди й 
переїжджає частина акторів (в т. ч. М. Крушельницький), а частина – в 
Семипалатинськ, Алма-Ату та інші міста. Далі трупа збирається М. Кру-
шельницьким у прифронтовому Воронежі й відкриває сезон 1 травня 
1942 р.21, тут були митцем поставлені «Богдан Хмельницький» (О. Кор-
нійчук), «Дай серцю волю, заведе в неволю» (М. Кропивницький), «За-
гибель ескадри» (О. Корнійчук), в яких він виконував кілька ролей. 
Але влітку 1942 р. німці почали новий наступ22 і театр евакуювався у 
Свердловськ23, Нижній Тагіл24 (тут здійснена прем’єра «Російські люди» 
К. Симонова)25. У листопаді 1942 р. переїздить до Фергани26 і починає 
працювати. У Фергані відбулась прем’єра вистави за п’єсою «Фронт» 
О. Корнійчука (поставлена М. Крушельницьким разом із Р. Черкаши-
ним). Крім того, М. Крушельницький бере участь у створенні вистави 
за драматичною поемою «Надіра»27 я. Молотханова і С. Касимова, за 
що був удостоєний почесного звання народного артиста УзРСР (1 грудня 
1943 р.) разом із групою інших українських митців, а грошову премію 
учасники вистави віддали у фонд будівництва танкової колони «Радян-
ська Україна». 5 січня 1944 р. театр вже зустрівся з харківським гляда-
чем28 і почав гастролі у Києві, Москві29. Згодом М. Крушельницькій став 
актором і режисером Київського українського драматичного театру ім. 
І. Франка (1952–1963 рр.), 1954 р. – його головним режисером30.

Взагалі, в перші роки війни в Узбекистан було евакуйовано з Украї-
ни, Білорусії та Росії більше 1 мільйона людей, в т. ч. близько 200 тисяч 
дітей. Узбекистан прийняв багато письменників, поетів, композиторів, 
викладачів вузів, діячів кіно і театру з України. евакуйовані заклади – 
Київський ім. І. Франка, Харківський, львівський, луганський і Дніпро-
петровський драмтеатри, капела «Трембіта», Харківський театр оперети 
та інші були розміщені в Ташкенті, Самарканді, містах Ферганської до-
лини, в Каракалпакії і плідно працювали на перемогу31.

У Фергані на той час вже працювали узбецький музично-драматич-
ний і російський драматичний театри. М. Крушельницький в листах 
(№ 2, 3) їх не згадує.

Про діяльність Ферганського узбецького музично-драматичного те-
атру в монографії В. Русанова є кілька рядків, зокрема про те, що трупа 
М. Крушельницького працювала у приміщенні Ферганського музично-
драматичного театру імені Максима Горького, виконувала вистави по 
черзі з трупою цього театру; і саме узбецьким колегам М. Крушельниць-
кий допомагав у постановці вистави «Надіра»32.

На сайті Ферганського російського театру воєнний час описується 
таким чином: «Мы, к сожалению, не располагаем достаточными сведе-
ниями о жизни театра в военное время. Из рассказов народной артистки 
Узбекистана Валентины Михайловны Щукаревой известно только, что в 
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здании театра в это время жили московские актеры во главе с режиссером 
Охлопковым. Одно из помещений занимала актриса Серафима Бирман. 
Местный же театр в это время находился в Коканде»33. З 1937 до 1951 рік 
головним режисером Ферганського російського театру був Абдулов Гав-
риїл Данилович (1908–1980), батько артиста театру і кіно Олександра 
Абдулова. Але відомо, що він на початку війни пішов добровольцем на 
фронт34, можливо, з іншими акторами-чоловіками. Можна припустити, 
що це й могло спричинити переведення трупи до Коканду, де місцевий 
музично-драматичний театр ім. Хамзи активно працював – ставив ви-
стави, присвячені боротьбі з нацистськими загарбниками35. Отже, росій-
ського театру на той час у Фергані, скоріше за все, не було.

Зробимо огляд монографій і статей, в яких висвітлюється життя й 
діяльність М. Крушельницького, звернувши увагу на період евакуації й 
на вистави, що ставились або йшли в цей час.

Монографія л. Танюка 1974 р. присвячена багатошаровому аналізу 
усього акторського набутку М. Крушельницького36.

У книзі В. Русанова37 1985 р. представлена біографія майстра. Пері-
оду війни в ній присвячено кілька сторінок38, де окреслено шлях театру 
і названо кілька постановок. в т.ч. прем’єрних (див. вище). В останній 
монографії л. Танюка39 життєвий і творчий шлях митця, витоки його ак-
торської майстерності розглянуто в контексті становлення українського 
театру і взагалі, на думку автора, – складного періоду в історії України, 
розвитку її духовності, зокрема новаторських мистецьких пошуків. Роз-
криті й проблемні етапи у житті. Проаналізовано акторські (король лір 
та інші) і режисерські роботи майстра. Коротко оглянуто літературу про 
М. Крушельницького40, надано переліки його ролей і постановок41. Тут 
найбільш повно серед інших монографій розглянуто період евакуації42.

Книга 1969 р.43 містить спогади людей, які близько знали митця. В 
тому числі й Ю. Мейтуса – адресата листів, з яким М. Крушельницький 
мав дружні зв’язки ще з періоду роботи в театрі леся Курбаса, до ви-
став якого композитор писав музику44, не перебуваючи, однак, у штаті 
театру45.

Опубліковані спогади Ю. Мейтуса, порівняно з рукописним варі-
антом, перекладені українською мовою, скорочені й відредаговані46. Не 
увійшли до публікації дві фрази. Перша стосується вистави «Дай серцю 
волю...», «которую он [М. Крушельницький] трактовал как романтичес-
кую народную драму с неповторимым ароматом украинского фольклора. 
Музыка в этом спектакле, написанная Б. Крыжановским, играла боль-
шую роль»47. Друга фраза містить емоційний момент: «я очень любил 
этого человека и всегда был связан с ним большой личной дружбой. 
Творческое общение с выдающимся актером, вдумчивым режиссером и 
педагогом, чудесным, мягким и практичным человеком оставило во мне 
неизгладимый след на всю жизнь. Как жаль, что такие замечательные 
люди рано уходят от нас, что они не находят иногда при жизни необхо-
димой и достаточной поддержки в своих новаторских, смелых и, я бы 
сказал, дерзких замыслах, получая безоговорочное признание лишь по-
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смертно»48. Кілька рядків спогадів Ю. Мейтуса, повторених в публікації, 
присвячені періоду праці в евакуації в Ашхабаді на Київській кіностудії, 
куди їх викликав О. Довженко49.

Серед інших спогадів лише дружина – Є. Петрова50 – коротко роз-
повідає саме про евакуацію: шлях на Схід, робота на кіностудії в Аш-
хабаді, радісний настрій митця у Фергані від улюбленої роботи у театрі 
і допомоги узбецьким митцям у постановці вистави, виїзди на фронт з 
Воронежа.

Зі спогадів л. Дмитерка51 дізнаємось про виставу «Навіки разом» 
(п’єса 1949–1951 рр.), яку поставив М. Крушельницький і музику до якої 
написав Ю. Мейтус. В цілому автор роздумує над конфліктом двох різ-
них режисерських підходів – Г. Юри та М. Крушельницького, що «забрав 
багато спокою і душевних сил»52 в обох талановитих митців.

Звичайно, статті в енциклопедіях і словниках містять коротку й уза-
гальнену характеристику творчості, важливі життєві віхи митця53.

У російськомовній Вікіпедії діяльність режисера періоду евакуації 
передається постановками: 1943 р. «Фронт» і 1944 р. «Місія містера Пер-
кінса в країну більшовиків» (О. Корнійчук)54, в україномовній переліче-
но багато робіт відповідно до театру, але без зазначення років55.

Стаття л. Танюка присвячена фрагменту «творчої лабораторії май-
стра, який був зумовлений його гострою цікавістю до вивчення механіз-
мів підсвідомого»56; інша містить короткий нарис про М. Крушельниць-
кого – митця і людину, спогади про особисті з ним зустрічі57.

У статті В. Заболотної58 розглядається післявоєнний період, коли 
театри повернулись з евакуації, багато сторінок присвячено діяльності 
М. Крушельницького в Києві59.

Коротко розглянемо, як перетиналась творчість М. Крушельницько-
го й Ю. Мейтуса.

1946 р. режисер здійснив постановку «ярослава Мудрого» І. Кочер-
ги в ХУДТШ60, К. Данькевич написав музику до неї61. ця вистава62 у 
статті О. Ковальчука розглядається у контексті діяльності художників 
українського театру»63. А Ю. Мейтус пізніше – 1971–1972 рр. – створив 
оперу з такою ж назвою і за цією ж п’єсою64.

1947 р. режисер здійснив постановку «Молодої гвардії» О. Фадеєва, 
як героїко-романтичну виставу65, а Ю. Мейтус – 1946–1950 рр.66 – на-
писав оперу, яку творчий колектив втілив як «оптимістичну трагедію»67.

Їхня спільна робота 1957 р. – «Арсенал»68 В. Суходольського у Ки-
ївському театрі ім. І. Франка названа й у статті Г. Фількевич в переліку 
вистав 1950–1960-х рр.69

У листі № 2 перелічуються вистави, режисери-постановники, дея-
кі особливості постановок. Зокрема, є вистави, яких немає в переліку 
вистав у Театральній енциклопедії періоду евакуації. В енциклопедії 
названі такі вистави (в дужках зазначені роки постановки, в т. ч. пер-
шої; назви вистав збережені так, як у листі, розташовані за хронологією; 
якщо в листі зазначені автор і режисер, тут не повторюємо): «Дай серцеві 
волю, заведе в неволю» (1936 р., режисер М. Крушельницький; «Назар 
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Стодоля» (1939 р. і 1943 р., автор – Т. Г. Шевченко), «Тевье-молочник» 
(1940 р., автор – Шолом Алейхем, режисер л. Дубовик, в головній ролі – 
М. Крушельницький), «Руські люди» (1942 р.), «Фронт» (1943 р., автор – 
О. Корнійчук). Інші вистави, що перелічені в листі, – «Петро Кримов», 
«Нашествие», «Дванадцята ніч», опера «Майська ніч» (за твором М. Го-
голя), – в енциклопедії, у монографії В. Русанова, в книзі спогадів і ста-
тей, присвячених митцю70, – не зазначені (про «Нашестя» див. далі).

Крім того, один із режисерів театру Р. Черкашин співпрацював з 
М. Крушельницьким у постановці вистав: «Дай серцю волю, заведе в 
неволю», «Богдан Хмельницький» та ін.71

В монографії72 окремі сторінки присвячені тим виставам, які, на дум-
ку автора, були визначними у творчому житті актора і режисера М. Кру-
шельницького. У виставі «Тевье-молочник» М. Крушельницький грав 
головну роль73. Виставу «Навала» («Нашествие»), яку поставив М. Кру-
шельницький74, автор монографії назвав «культовою» для режисера, 
хоча вона не мала тривалого життя75, тому, мабуть, і не була зазначена 
в Театральній енциклопедії. Але в листі пишеться, що почав роботу над 
виставою Р. Черкашин, в монографії про це не повідомляється. Іншій ви-
ставі, яку поставив М. Крушельницький – «Фронт» – також присвячені 
окремі сторінки монографії76.

В іншій праці вистава «Дай серцю волю, заведе в неволю» 1936 р. 
розглядається як чудовий зразок музично-драматичного жанру, як про-
довжувач попередніх театральних традицій77. ця вистава ставилась ре-
жисером і в 1953 р.78

Отже, в цьому комплексі листування перші три листа відносяться до 
періоду Великої Вітчизняної війни і надають цікаві факти про життя мит-
ця, особливо, листи М. Крушельницького (№ 2, 3). В них можна виділити 
такі важливі моменти. По-перше, організаційне і творче життя театру. 
М. Крушельницький розповідає про труднощі організації роботи театру 
в евакуації, про творчу роботу, нові постановки й відновлення старих, 
особливості взаємодії з глядачем, причини планування гастролей чи пе-
реїзду театру в інше місто, що не було здійснене. цікавою є інформація 
про постановки й плани, особливо про ті, що не розглядаються і не зга-
дуються в інших публікаціях – вони, з одного боку, уточнюють репертуар 
театру, хронологію акторських і режисерських робіт М. Крушельницько-
го та інших майстрів. А з іншого боку, передбачають  подальші пошуки 
інформації. По-друге, важливими є деталі побутового життя, зокрема, 
справи із ломбардом, де зберігалися речі подружжя. Деякі деталі харчу-
вання і роботи пошти містить лист Є. Петрової. По-третє, М. Крушель-
ницький наприкінці 1942 р. був у відрядженні у Москві і, незважаючи на 
складний хід війни, влада не зменшує, а навпаки, збільшує асигнуван-
ня на театр для розвитку його діяльності. Про виклики-відрядження до 
Москви багатьох композиторів пише також композитор А. Штогаренко79. 
По-четверте, ці два листи свідчать про захоплення улюбленою справою, 
ентузіазм і оптимістичний настрій майстра щодо майбутньої перемоги, 
незважаючи на труднощі театру і країни. По-п`яте, взаємодопомога між 
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друзями, яка проявлялась не тільки в листуванні, але й у збереженні, пе-
ревезенні речей, збиранні продуктів для обміну тощо.

Вже набагато пізніше після цих подій М. Крушельницький написав 
з місця відпочинку, в якому ділиться своїм невеселим емоційним станом 
(№ 5). Інші документи пов`язані з привітаннями: з Новим роком (№ 4, 
7), з отриманням звання (№ 6) і з днем народження (№ 8). В останньому 
проявляється особливість художньо-літературного мислення митця..

Отже, введені в науковий обіг листи й листівки презентують ціка-
вий матеріал про творче й особисте життя митців. Дружні стосунки між 
учасниками листування, звичайно, сприяли відвертості й щирості змісту 
листів.

У перспективі наших подальших розвідок у даному напрямку – пу-
блікація інших документів з архівної творчої спадщини діячів музичної 
культури.

Тексти листів публікуємо мовою оригіналу, без скорочень (лише ра-
ніше опублікований лист зі скороченням), зі збереженням стилістичних 
та орфографічних особливостей мови автора. Археографічне опрацю-
вання текстів документів проведено відповідно до загальноприйнятих 
правил:

− авторські скорочення, власноручні підписи, пропущені слова від-
новлені упорядником і взяті у квадратні дужки;

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

− пропущені букви проставлені відповідно до норм сучасного право-
пису.

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 тек-
стом праворуч. Дата та/або місце написання листа, якщо їх встановлено 
за змістом, зазначені у квадратних дужках.

листи подано у хронологічній послідовності. Публікація супрово-
джується коментарями, у яких подано пояснення термінів, слів іншомов-
ного походження, історичних подій, а також здійснено ідентифікацію 
персоналій та географічних назв, про які йдеться у листах.
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№ 1
М. КРУШелЬНИцЬКИй, Є. ПеТРОВА – 

Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй
27 січня 1943 р., [м. Фергана]1

Дорогие! Что случилось? Почему мы от вас не получаем весточки, или вы 
перестали писать нам. Мы огорчены вашим молчанием. Послали на указанный 
вами адрес – до востребования письмо, открытку и поздравительную телеграм-
му, но от вас ни единого слова. Просим немедленно телеграфировать. Здоровы 
ли вы? Мы живем хорошо. К театру относятся тепло, зритель любит наш театр. 
Вы бы как-нибудь приехали бы хоть на недельку к нам. У меня для вас есть кофе 
и рис, как передать не знаю – к сожалению посылок не принимают. Желаю успе-
ха, здоровья. Пишите. Ваши Крушельницкие.

ЦДАМЛМ України, ф. 182 оп. 2, спр. 465. арк. 1. Оригінал, рукопис.

№ 2
М. КРУШелЬНИцЬКИй – Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй*

26 березня 1943 р., [м. Фергана]2

26 марта 1943 р. Дорогі Юлій Сергієвич та Алочка3! Ви напевно знаходите 
багато мотивів, обвинувачуючи мене в тому, що ні разу не написав Вам. Однак 
самий вірний і єдиний мотив – це той, що мені не вистачає в мойому робочо-
му календареві часу. Дні проходять швидко і невмолимо безповоротно – а це 
зобов’язує до ефективної роботи, яку зараз мені доводиться всю виючити на 
своїх плечах. Заново організувати театр, виробництво, цехи, побутову і матері-
ально-фінансову сторону театру, не говорячи вже про мистецьку якість роботи 
репертуару: всього того, що зв[`]язане з складною театральною машиною, – в 
сучасних умовах виявилось дуже складною задачею. Крім всього мого наванта-
ження, яке було в мене і раніш, – мені довелось в Вороніжі взяти на себе ще й 
обов’язки директора театру. Складний шлях пройшли ми за час нашого відїзду з 
Ашхабаду. Було багато і радостей[,] і горя[,] і труднощів. Женя дещо писала Вам 
про це. Зараз ми в Фергані і цей етап нашої роботи, – по суті в основному орга-
нізаційний – дуже похожий на те, як частини переходять в тил на переформову-
вання. От і ми зараз переформовуємось. В половині грудня я виїхав по визову в 
Москву і просидів там цілий місяць по справах театру. Багато дечого вияснилось 
і уточнилось. Збільшено нам дотацію в мільонах крб. за 1943 р. – і дана уста-
новка не на звуження роботи[,] а навпаки на поширення в масштабності роботи 
театру. Зараз прийнято много[,] цілий ряд заходів в цьому напрямку. По-перше – 
до театру прикріплено державну львівську капелу «Трембіта»4, яка вже працює 
у нас в спектаклях і справжніх концертах. Удалось нам зібрати оркестр (27 чол.) 
з кращих музикантів харківського симфонічного оркестра. Працює зараз замість 
Наум Павловича Петрова новий замісник, очевидно Ви його знаєте т. Дунаєв-
ський, бувшій замісник руської «Києвської» драми5, колишній начальник театру 
«Червоної Армії» в Києві6[,] дуже культурна і ділова людина. Обновляємо наші 
цехи і мріємо зробити крупний театр у всіх відношеннях[.] З придбання такої 
«вокальної» одиниці як капела «Трембіта» – (35 чоловік) – приходиться пере-
рішати деякі наші вокально-музикальні вистави в трохи іншому збільшеному 



Наука і  культура

224

масштабі і в іншій якості. Деякі старі наші вистави рішаються по другому і це 
все дуже цікавий мистецький ефект. Зараз ми випустили в зовсім новому рішен-
ні спектакль «Назар Стодоля» – до Шевченківських днів – на днях Ташкентська 
кінохроніка буде знімати деякі фрагменти на екран. Вистава має інший вигляд, 
іде з Вечорницями Ніщинського7. В перших числах квітня випускаємо в зовсім 
новому варіанті оформлення і рішення «Дай серцеві волю» вже теж з капелою. 
На днях випускаємо «Тевье-молочника» в нових ескізах Гітлера. З нових по-
етов ми встигли зробити [К.] Сімонова: «Руські люди» в поставі В. Василька, 
[К.] Фінна «Петро Кримов» в поставі [леся] Дубовика, і «Фронт» в моїй поставі. 
Зараз [Р.] Черкашин працює над пьесою [л.] леонова «Нашествие» – а я присту-
паю з 1го квітня до 12ої ночі Шекспіра. Музикально-вокальна сторона присту-
пає до капітальної роботи, яку я буду ставити до «Майської ночі» [М.] лисенко. 
як бачите все капітальні роботи без всякої скидки на війну. Не знаю, наскільки 
це удасться мені реалізувати, в тій якості, якої мені хотілося би, – але у всякому 
разі – роботи багато, тим більше, що ще сам не знаю[,] як довго нам придеться 
бути у Фергані. Очевидно в зв’язку з тим положенням, яке на сьогодні, – театр 
буде планувати гастролі на літо, з тим, щоб все таки на осінь дістати площадку, 
в якомусь великому індустріальному театрі. Театр «pro domo sua8» – живемо ми 
в Фергані не блискуче – але і не погано. Отримуємо планові фонди. Погано з 
глядачем. його тут взагалі мало. Спектакль може витримувати 6–7 вистав, – не 
більше. Довго виступати з нашим не дуже великим репертуаром не можна. Крім 
того[,] літом тут все[]таки працювати важко – з кліматичних причин.

я дуже зобов’язаний Вам за схоронення моїх речей в ломбарді – думаю, що 
скоро пошлю людину в Ашхабад, щоб забрати їх сюди, а то і так багато клопоту 
Вам завдав. Була можливість при нашому переїзді з Ташкента забрати наш че-
модан з Красноярська, та не[]повезло. Сердюк, який їздив в Іркутс[ь]к до се[і]
мї – дав очевидно пізно телеграмму Вашим батькам і так це не вийшло. Женя 
думала виїхати сама в Ашхабад, але зараз теж загружена роботою і по виробни-
цтву[,] і по громадській роботі. Она у нас тепер «спец» по концертній роботі та 
шефству над частинами Червоної Армії. Зможу послати когось із адміністрації – 
та не знаю тільки, чи ломбард видасть речі на мою довіреність. якщо не трудно 
це буде Вам – то дуже прошу спитати і написати про це. Чув і читав про Ваші 
творчі успіхи в Ашхабаді9 – дуже радий за Вас і за Ваші досягнення. як почуває 
себе Алочка Івановна? Що робить? Чи живете ще на старому помешканні? Хоті-
лось[]би дуже зустрітись та поговорити. я часто згадую Ашхабад і наші з Вами 
вечорі. Краще всього було б все таки зустрітись скоро в нашому Харкові. Будемо 
сподіватись, що скоро цей щасливий день настане. Женя придбала для Вас дещо 
із продуктів. Нажаль ніким передати. При першій можливості посилки людини 
в Ашхабад – передамо їх Вам. Оце власне і все, що можна зараз цікавого Вам 
про нас написати – прошу не[]забувати нас і писати про себе, про свої плани – 
засилаю Вам мій привіт і щіре поздоровлення – Вам і Алочці Івановні – Тисну 
Вашу руку – Привіт від Жені! Ваш М[ар’ян] Крушельницк[ий].

КММКШ, ф. Мейтус Ю. С., № 835 а, 2 арк. Оригінал, рукопис.

 * лист написаний на бланку із таким надписом: «Управління в справах 
мистецтв при РНК УРСР. Харківський державний драматичний театр УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка. м. Харків, вул. К. лібкнехта № 9 Телеф. 8-73-43 Директор ..........
........................194__ р.»
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№ 3
М. КРУШелЬНИцЬКИй – Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй*

7 травня 1943 р., [м. Фергана]10

В[ельмі]шановний Юлій Сергійовичу та Олександра Іванівна! Нарешті 
маю можливість послати т. Хесіна, який працює у нас в оркестрі[,] а також допо-
магає в окремих випадках дирекції в організаційних справах, – в Ашхабад. Хочу 
посвятить вас в справи, по яким, власне кажучи т. Хесін виїджає в Ашхабад і 
ввести Вас у курс доручень, які дає йому директор. Крім моєї особистої справи, 
що зводиться до того, щоб т. Хесін забрав мої речі з ломбарду – я думаю, що все 
таки за найбільш доцільне зробити – він має ще доручення і чисто ділового по-
рядку по лінії інтересів театру. як і в одній[,] так і в другій справі я дозволю собі 
звернутись до Вас за Вашою допомогою. І так питання моїх речей. я даю т. Хе-
сіну довіреність по якій я прошу допомогти йому як найбільш доцільно забрати 
мої речі з тим, щоб він привіз їх мені. Прошу допомогти йому в техніці цього 
діла. Щодо речей, які находяться в Красноярську, то думаю, що найбільш до-
цільно було б[,] коли б Ви були так ласкаві[,] і при повороті в Ашхабад забрали б 
з собою. я думаю, що ми могли б з Вами списатись і зв’язатись телеграфом, щоб 
в той час час я був в Ташкенті. Крім того, що заберу свій чемодан, буду дуже ра-
дий побачитись з Вами. Боюсь, що речі в чемодані можуть теж почати псуватись 
за такий довгий час. я переконаний, що це все складеться якнайкраще. Тепер 
про справи театру. Положення наше таке: Фергана власне стала тим місцем, яке 
дало нам можливість провести серйозно організаційний період театру, дотягти 
до рівня того, яким він був в Харкові. це ми і зробили. Одначе виробничою ба-
зою далі Фергана бути не може, поскільки це город з 80-тисячним населенням. 
Контингент глядача тут дуже обмежений і з неї ми витягли-то по лінії глядача 
все, що можна було. Щоб оставатись тут нам на другу зиму, – не може бути 
й мови. Тут треба вистрелювати кожних 2 неділі прем’єру. як Вам зрозуміло, 
цього ми не можемо, та й не маємо права робити – це значить погубити театр, і 
відказатись від всякої героїчної роботи. Очевидно повстане питання про зміну 
площадки в якійсь більшій центр – але це актуально тільки десь в осені. Споді-
ваємось, що до цього часу події дадуть нам змогу повернутись на нашу Украї-
ну. У всякому разі думати про це вже треба зараз. Ми думаємо про можливість 
гастролів в Ашхабаді так на осінь – сентябр[ь], октябр[ь]. Т. Хесін в курсі ціх 
справ і повинен навести справки про таку можливість. Для цього треба дізна-
тись про план загрузки площадок на літній період і осінні місяці. Про можли-
вість принципіальної договореності гастролів[,] про можливості побутово-мате-
ріальної і т. п. це поки що розвідка. якщо Ви змогли б в цьому чому засвідчить 
і нам допомогти, я особисто буду Вам дуже зобов’язаний. Ви ж можна сказати, 
вже справжній туркмен. Передаю т. Хесіним – для Вас невеличку посилочку, 
пробачте, що така скромна, але нажаль живемо не дуже багато. Жалітись не при-
ходиться[,] зважаючи на те, що зараз буває в других містах. От власне кажучи і 
все. Дуже хотілось би мені з Вами побачитись і з Алочкою. Передаємо з Жєнєю 
Вам сердечну подяку за турботи і увагу, які Ви виявили по лінії схоронення 
наших речей і щірий привіт – бажаємо успіху в Вашій роботі – до побачення!! 
Привіт від Жені. Крушельницькій.

КММКШ, ф. Мейтус Ю. С., № док.  739, 2 арк. Оригінал, рукопис.
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* лист написаний на бланку із таким надписом: «Управління в справах мистецтв 
при РНК УРСР. Харківський державний драматичний театр УРСР ім. Т. Г. Шевчен-
ка. м. Харків, вул. К. лібкнехта № 9 Телеф. 8-73-43 Директор ........................194__ р.»

№ 4
М. КРУШелЬНИцЬКИй, Є. ПеТРОВА –

Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй
[1945–195211 рр., м. Харків]12

Шлем сердечный привет[.] Поздравляем [с] Новым годом[.] Желаем твор-
ческих успехов и счастья[.] Крушельницкие[.]

ЦДАМЛМ України, ф. 182 оп. 2, спр. 465. арк. 2, 3. Оригінал, машинопис.

№ 5
М. КРУШелЬНИцЬКИй – Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй

11 вересня 1956 р., м. Кисловодськ13 

[...] Радий за Вас, що почуваєте себе добре. Що до мене, то в Железно-
водську мене лікували доволі кріпко, і після такого лікування трудно поки що 
почувати себе добре. Зараз в Кисловодську погода змінилась – холодно і не-
привітно. А взагалі невесело! я вже два місяці «молчальником» живу. Говорити 
немає з ким. Правда і це має свої хороші сторони. есть така дісціпліна в деяких 
католицьких школах за кордоном: «silentium» et «meditationos» – (мовчання і 
роздумування) – дає хороший ефект. людина мовчить і природно посилено по-
чинає думати. От так думає, думає, і от гляди – і до чогонебудь додумається! 
Відпочинок для мене в цьому році, треба сказати, неважний. [...] До побачення 
в Києві! [...].

КММКШ, ф. Мейтус Ю. С., № 835 б, 2 арк. Оригінал, рукопис. Повний текст опу-
бліковано14.

№ 6

М. КРУШелЬНИцЬКИй, Є. ПеТРОВА – О. ВАСИлЬЄВІй
28 грудня 1957 р., м. Київ15

28.XII.1957 р. Дорога Алочка! З глибоким почуттям задоволення і радості 
вітаємо Вас, нашого хорошого друга, – з почесним званням заслуженої артистки 
УРСР. Хай радість, щастя і творчі успіхи будуть завжди супутниками у Вашому 
житті! цілуємо Вас[,] Є. Петрова[,] М. Крушельницький.

ЦДАМЛМ України, ф. 182 оп. 3, спр. 68, 2 арк. Оригінал, рукопис.
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№ 7

М. КРУШелЬНИцЬКИй, Є. ПеТРОВА –
Ю. МейТУСУ, О. ВАСИлЬЄВІй

28 грудня 1961 р., [м. Київ]16

Сердечно вітаємо Вас та всю Вашу родину з новим 1962[-]им роком! Хай 
він щедро принесе Вам у Вашу привітну господу багато щастя, успіхів та радос-
ті! Євгенія та Мар’ян 28. XII. 1961 р. Київ.

КММКШ, ф. Мейтус Ю. С., № 687, 1 арк. Оригінал, рукопис.

№ 8

М. КРУШелЬНИцЬКИй, Є. ПеТРОВА – Ю. МейТУСУ
28 січня, б. р. [до 1963 р. включно, м. Київ]17

Дорогий Юлій Сергіївичу! В день Вашого народження, засилаємо Вам най-
щиріші побажання, а также дві вмістимі «чаші»; щоб кожний напій із них давав 
би Вам чудесне творче натхнення для творення радянських опер, значні фізичні 
сили для їх майбутніх переробок та доробок, героїчну стійкість для їх обгово-
рень, та стоїчну терпимість для реалізації їх в театрах. Пийте з них до дна – на 
здоров’я! Євгенія Олексіївна[,] Мар’ян Михайлович18.

КММКШ, ф. Мейтус Ю. С., № 728, 1 арк. Оригінал, рукопис.

1 Написано синіми чорнилами. На штемпелі: «27 1 43». Помітка Мейтуса 
«10 3[?] 43», це – дата відповіді, яку він акуратно проставляв на листах. Адреса: 
«Фергана гостиница ВЮРА ком. 23», абревіатура нами не розшифрована. На 
картці – рисунок повітряного бою літака. Вірогідно, написано Є. Петровою, оскільки 
російською мовою. 

2 лист написаний на двох аркушах з блокноту. По кутках аркушів розташовані 
жовті прямокутники клійкої стрічки. Папір пожовклий, прим’ятий, по кутках трохи 
зтертий. лист написаний чорнилами синього кольору, але на першій і четвертій 
сторінках чорнила згасли до сірого кольору. Олівцем синього кольору рукою 
Мейтуса написана дата відповіді: «17/ІІ 43». Крім дати, він часто проставляв перші 
літери імені і прізвища «ЮМ», але на цьому листі цих літер немає. На аркуші також 
написано простим олівцем «М.М. Крушельницький», можливо, Мейтусом, перед 
передаванням листів в КММКШ. Кілька слів важко прочитуються із-за особливостей 
почерку, але в цілому текст прочитується добре. Рядки типографського тексту 
надруковані синьою фарбою.

3 Так звали Олександру Іванівну Васильєву в близькому колі.
4 Заслужена державна академічна капела України «Трембіта» була створена у 

1940 р. у львові Дмитром Котком, в період війни капелою керував О. Н. Сорока (1940–
1946).

5 «Руською драмою» називали й називають Київський національний акаде-
мічний театр російської  драми ім. лесі Українки.

6 Театр засновано у 1919 р. в колишньому театрі Бергоньє. Був у розпорядженні 
агітаційно-освітнього відділу губвійськкомату. Нині це – львівський драматичний 
театр імені лесі Українки (попередні назви: львівський муніципальний театр, 
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Театр Західного оперативного командування, Драматичний театр Прикарпатського 
військового округу, Російський драматичний театр Радянської армії, Всеукраїнський 
театр Червоної Армії).

7 Ніщинський Петро Іванович (1832–1896) – відомий український композитор 
і поет-перекладач. В 1875 р. створив музичну картину «Вечорниці», як вставну 
сцену до вистави «Назар Стодоля» Т. Шевченка (вперше виконана в цьому ж році 
артистичним гуртком М. Кропивницького у Єлисаветграді (сучасний Кіровоград).

8 Pro domo sua (лат.) – букв. за власний дім, на захист власного дому.
9 ці «успіхи», ймовірно, зв’язані із створенням творів: 1. «Клятва»[,] кантата 

для солиста, хора и оркестра, слова М. Бажана» 1941 р., 2. «IV сюита для сим-
фонического оркестра в 4х частях», 3. «Партизанская сюита для смешанного хора 
с ф[орте]-п[иано]» 1942 р., 4. опера «Абадан», 1942–1943 рр. (у співавторстві 
з А. Кулієвим), лібрето Б. Кербабаєва [Мейтус Ю. С. Список сочинений, л. 4]. З 
листа Б. М. лятошинського до Ю. С. Мейтуса від 30 вересня 1942 р. відомо, що саме 
«Клятва» готувалась до виконання на радіо: «Хорошо еще, что тут Укр[аинский] 
Радиокомитет, есть для кого писать. его адресс Провиантская 21, хотя Вы по-
видимому его уже узнали, т. к. я видел там на днях Вашу кантату «Клятва». Хор 
начинает ее уже учить, чтобы подготовить к 7 ноября» [лятошинский Б. Н. Почтовая 
карточка Ю. С. Мейтусу, от 30 сентября 1942 г., из Саратова в Ашхабад. 10,3 х 14,5 
см. // КММКШ. № 712 б, 1 л].

10 Рукою Ю. Мейтуса проставлено олівцем блакитного кольору: «17/V[19]43 
ЮМ». Текст написано фіолетовими чорнилами на бланку директора театру. 

11 М. Крушельницький повернувся після евакуації в Харків у 1944 р., а переїхав 
до Києва у 1952 р., а Ю. Мейтус переїхав до Києва у 1944 р. Отже, телеграми можна 
датувати періодом 1945–1952 рр.

12 На бланках є сліди склеювання, папір пожовклий і з розривами.
13 В листі розповідається про перебування автора на відпочинку в Кисловодську, 

емоційний стан автора – пригнічений.
14 Тупчієнко-Кадирова Л. Структурний аналіз інформаційного складника осо-

бистих листів композитора Ю. С. Мейтуса: документознавчий аспект // Наукові праці 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2011. – Вип. 31. – 
С. 417–439.

15 Конверт без адреси, напис на конверті «Олександра Іванівна Васильєва[,] 
заслужена артистка УРСР». Написано синіми чорнилами М. Крушельницьким, в 
тому числі і підпис «Є. Петрова». На папері надруковано девіз «За мир и дружбу».

16 Написано синіми чорнилами. На листівці – зображенням букету квітів.
17 лист написаний на аркуші білого, трохи пожовклого паперу, чорними чор-

нилами, які зараз ви глядають сіро-зеленувато-чорними. На звороті рукою Мей туса 
написано «М. М. Крушельницький» перед передачею листа в КММКШ.

18 Побажання, висловлені у листі, свідчить про те, що М. Крушельницький знав 
про події, пов’язані з непростою долею деяких опер Мейтуса, наприклад, «Молода 
гвардія» і, особливо, «Північні зорі», які мали першу і другу редакції, критичні й 
не завжди об’єктивні зауваження в обговореннях, і які автор суттєво перероблював.



Персоналі ї

229

НЕКРОЛОГИ

ПАМ’ЯТІ ПАВЛА
СТЕПАНОВИЧА СОХАНЯ

18 червня 2013 року на 87 році 
життя відійшов у вічність ви-
датний історик, археограф, член-
кореспондент Національної академії 
наук України, засновник і незмін-
ний директор Інституту української 
археографії та джерелознавства 
ім.  М. С. Грушевського Павло Сте-
панович Сохань. 

Павло Степанович народився 
18 листопада 1926 року в селі Ново-
іванівці на Сумщині. його дитинство 
і юність припали на важкі роки ко-
лективізації, голодомору та нацист-

ської окупації. 1943 року 17-річним юнаком був призваний до війська 
і брав участь у бойових діях на території України, Європи, Далекого 
Сходу, за що одержав орден Вітчизняної Війни та інші бойові нагоро-
ди. У повоєнні роки продовжував військову службу на Далекому Схо-
ді, одночасно вступивши до Владивостоцького педагогічного інституту. 
Після демобілізації продовжив навчання у Харківському педагогічному 
інституті, закінчивши який 1953 року, залишився на викладацькій робо-
ті. У 1961–1963 роках навчався в аспірантурі Інституту історії АН УРСР, 
досліджуючи проблеми історії слов’янських народів.

Після захисту кандидатської дисертації у 1963 році П. С. Сохань 
працював в Інституті історії, проводячи дослідження українсько-бол-
гарських історичних зв’язків, і став невдовзі одним із провідних україн-
ських фахівців у галузі славістики. 1968 року увійшов до складу Комісії 
істориків СРСР–Болгарія, був обраний заступником голови Українського 
комітету Міжнародної асоціації з вивчення і поширення слов’янських 
культур при ЮНеСКО, а також заступником голови Українського комі-
тету славістів. Понад 20 років працював заступником голови правлін-
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ня Українського відділення радянсько-болгарської дружби. Активну 
громадську діяльність Павло Степанович вдало поєднував з науковою 
працею. 1974 року захистив докторську дисертацію, був призначений за-
ступником директора Інституту історії, 1981 року отримав вчене звання 
професора, 1985 – обраний членом-кореспондентом Національної акаде-
мії наук України. 

Павло Степанович у своїх дослідженнях величезну увагу приділяв 
роботі з першоджерелами, їх ретельному добору, глибокому вивченню, 
широкому залученню до наукового обігу. Не випадково, коли 1987 року 
було відновлено діяльність археографічної комісії АН України, саме 
П. С. Сохань очолив її діяльність. Під його керівництвом комісія роз-
робила масштабну концепцію видання писемних джерел української 
історії. Діяльність комісії засвідчила величезну потребу суспільства у 
виявлені та публікації історичних джерел, що значно зросла зі здобут-
тям Україною незалежності. 1991 року на базі Археографічної комісії 
був створений Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського, а Павло Степанович став його першим директором і 
продовжував обіймати цю посаду до останніх днів життя.

П. С. Соханю вдалося згуртувати в стінах інституту колектив ви-
значних фахівців у галузі вітчизняної археографії та джерелознавства, 
створити низку регіональних наукових осередків, залучити до співпраці 
дослідників архівної україніки Канади, США, країн Західної Європи. За-
вдяки їх титанічним зусиллям та вмілій організаторській діяльності ди-
ректора інституту за короткий період вдалося здійснити видання близько 
500 історичних документів, які є джерельною базою багатьох гуманітар-
них дисциплін: історії, народознавства, культурології, правознавства, 
регіональних досліджень тощо. Редакційні колегії переважної більшості 
зазначених видань очолював Павло Степанович, він же виступав автором 
наукових передмов та коментарів.

Науковий доробок Павла Степановича налічує понад 400 праць у 
галузі всесвітньої історії, археографії та джерелознавства. За його редак-
торства готувалися випуски «Українського археографічного щорічника» 
та видання «Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспіран-
тів», він входив до складу редколегії журналу «Східний світ» і наукової 
ради «Українського історичного журналу». Павло Степанович підготу-
вав близько 50 докторів і кандидатів наук, які працюють нині у провід-
них наукових установах та вищих навчальних закладах України.

Наукові здобутки і активна громадська діяльність П. С. Сохань гідно 
пошановані державою. Він нагороджений орденом «Знак пошани», По-
чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, є лауреатом Держав-
ної премії УРСР у галузі науки і техніки та Заслуженим діячем науки і 
техніки України.

як справжній науковець, Павло Степанович щедро ділився власни-
ми знаннями і досвідом з колегами, підтримував їх творчі пошуки. З 
перших днів свого існування колектив Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства відчував дружню до-



Некрологи

231

помогу і підтримку Павла Степановича і очолюваного ним Інституту 
української археографії та джерелознавства. Були спільні конференції, 
наукові проекти, обмін науковими виданнями, міцна творча співпраця і 
просто дружні людські стосунки. Павло Степанович виступив співзас-
новником та членом редакційної колегії міжвідомчого збірника «Архі-
вознавство. Археографія. Джерелознавство», входив до складу редак-
ційної колегії археографічного щорічника «Пам’ятки»; у перші роки 
діяльності УНДІАСД надав зачну допомогу у підготовці наукових ка-
дрів середньої та вищої кваліфікації.

Важко усвідомлювати, що цієї мудрої людини, великого патріота, ви-
значного ученого, талановитого організатора науки немає більше серед 
нас. Світла йому пам’ять і безмежна вдячність та глибока шана багатьох 
поколінь українських науковців.

Колектив Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства 
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