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НАРОДЖЕННЯ
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Ірина Мага
ЗАРУБІЖНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО
(ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ)
У статті охарактеризовано склад та зміст документів у галузі діаспорного
шевченкознавства, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).
Ключові слова: Тарас Шевченко, шевченкознавство, історіографія, бібліографія, джерелознавство, зарубіжна україніка, діаспорні видання, Центральний
державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).
В статье охарактеризированы состав и содержание документов в области
диаспорного шевченковедения, хранящихся в фондах Центрального государственного архива зарубежной украиники (ЦГАЗУ).
Ключевые слова: Тарас Шевченко, шевченковедение, историография, библиография, источниковедение, зарубежная украиника, диаспорные издания,
Центральный государственный архив зарубежной украиники (ЦГАЗУ).
The article characterizes the composition and content of documents in the sphere
of Diaspora’s Shevchenko studies filed and kept in the fonds of the Central State Archives of Foreign Ukrainika.
Key words: Taras Shevchenko, Shevchenko studies, historiography, bibliography, source studies, foreign Ukrainica, diaspora editions, the Central State Archives
of Foreign Ukrainika.

У березні 2014 р. світова спільнота відзначила 200-річчя з дня народження великого українського поета, мислителя, художника, громадського
діяча Тараса Григоровича Шевченка. Сучасне покоління прагне по-новому осягнути творчість геніального митця, намагаючись об’єктивно переосмислити його пророчі слова та художні образи. Нині, в умовах глибокої конфронтації на Сході нашої держави, творчість Шевченка, як ніколи,
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виступає важливим чинником об’єднання патріотичних сил українського
суспільства, потужним засобом формування національної свідомості та
самоідентифікації. Звернення до творчості діаспорних шевченкознавців,
осмислення поступального розвитку знань про Т. Шевченка українцями
за кордоном є запорукою подальшого розвитку історіографії цього питання.
Історіографія зарубіжного шевченкознавства є доволі об’ємною. Вагоме місце у ній належить працям, що відклались у документах фондів
ЦДАЗУ. Найбільший комплекс документів ЦДАЗУ щодо діаспорної біографістики, історіографії та бібліографії шевченкознавства зосереджено
у фонді 15 «Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих в Україні та
за кордоном» (опис 1 «Колекція журналів» та опис 2 «Колекція газет та
бюлетенів»). Документи цього фонду надійшли до архіву у квітні 2008 р.
за сприяння Генерального консульства України в м. Пряшеві (Словаччина) та складають умовний комплекс «Пряшівська колекція»1. Хронологічні межі журнальної періодики охоплюють період з 1912 р. до 1952 р.,
а газет та бюлетенів ‑ з 1917 р. до 1966 р. Географія періодичних, продовжуваних та серійних видань також доволі широка і охоплює такі країни
як Австрія, Аргентина, Канада, Литва, Німеччина, Польща, США, Україна, Франція та колишня Чехословаччина. Діаспорні друковані видання
мають науковий, науково-популярний та публіцистично-інформаційний
характер. Вони, як правило, видавалися за фінансової підтримки різних
українських товариств, асоціацій, організацій, об’єднань, що існували
впродовж ХХ ст. у країнах Європи та Америки за рахунок пожертв представників української громади. Значущість інформації, яка зафіксована у
документах цього фонду, пов’язується як з історією життя закордонного
українства, так і з історією закордонних українських видань, з колом їх
засновників та дописувачів, національно-визвольним рухом та українікою в цілому. Обмежений наклад більшості видань та спосіб створення
деяких з них (рукописний або за допомогою друкарської машинки) надали їм раритетного статусу одразу після оприлюднення.
Провідне місце серед видань, що зберігаються в архіві та містять
статті шевченкознавчої тематики, займає тижневик «Тризуб» (м. Париж)2. Тематика практично усіх березневих номерів «Тризуба» за
1920-ті – 1930-ті рр. пов’язана з життям і творчістю Т. Шевченка. Зокрема, у тижневику були опубліковані статті О. Лотоцького3 «Як появилося повне видання “Кобзаря” [1906 р.] (сторінка із спогадів)» (ч. 23,
1926)4, «Шевченкові роковини» (ч. 11(69), 1927)5, В. Сальського6 «Пророк національного визволення» (ч. 11(69), 1927)7, М. Ковальського8 «До
Шевченкових днів» (ч. 11 (167), 1929)9 та «Т. Шевченко і сьогодення»
(ч. 23, 1926)10, В. Прокоповича11 «Заповіт» (ч. 23, 1926)12. Надзвичайно
влучними та злободенними є роздуми відомого громадсько-політичного
діяча М. Славінського13 «На теми дня» (ч. 11(167), 1929)14 щодо значення
творчості трьох поетів слов’янського світу – Т. Шевченка, О. Пушкіна та
А. Міцкевича – геніїв та символів своєї нації. Автор порівнює життєві
шляхи поетів-слов’ян та наголошує, що лише один Т. Шевченко живе в
4
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серцях і пам’яті свого народу як борець, а відтак є символом боротьби
за Україну15.
Для бібліографів шевченкознавства буде цікаво дізнатись, що в
ЦДАЗУ зберігаються окремі випуски та річні підшивки таких діаспорних видань як «Розьсвіт» («Розсвіт»), «Вісник Союзу українських емігрантських організацій в ЧСР», «Наш світ», «Спудеї», «Студентський
голос», «Український самостійник», «Національна думка», «Наша культура» тощо. З позицій бібліографії та історіографії шевченкознавства значний інтерес представляє літературно-військовий тижневик «Наша зоря»,
видавництво якого знаходилось у таборі військовополонених у польському місті Ланцут, а згодом – м. Стрілково. У цьому виданні шевченкіану
представлено низкою праць відомих літературознавців та військово-політичних діячів доби визвольних змагань, а саме: К. Лавріновича16 «Кривда
в Шевченківській поезії» (ч. 7–8, 1921)17, О. Семмо «Шевченківське свято
у большевиків (Спомин з 1920 р.)» (ч. 21–22, 1922)18.
Кілька статей-повідомлень щодо вшанування пам’яті Т. Шевченка
опубліковано у «Віснику Союзу українських емігрантських організацій
в ЧСР». Тут вміщено замітки «Концерт пам’яті Шевченка» (ч. 1, 1930)19,
«Тарас Шевченко» (ч. 4, 1931)20, Ю. Тищенка-Сірого21 «71 роковини
смерті Т. Г. Шевченка» (ч. 9, 1932)22.
В одному із номерів ілюстрованого літературного і популярно-наукового тижневика «Наш світ» (м. Варшава) за 1924 р. міститься незначна
за обсягом, але глибока за змістом стаття О. Саліковського23 «Шевченко
як національний геній (з приводу 110-х роковин народження)»24. У ній
автор називає Т. Шевченка генієм нації, символом національної єдності і
наголошує, що «Кобзар» для українського народу – це своєрідне Євангеліє. Ці думки щодо духовного лідерства Т. Шевченка, його пророцтва та
символізму (єднання українців «до купи», «всіх розкиданих від Канади
до Зеленого Клина»25) залишаються актуальними й донині.
У тижневику «Розьсвіт»26 (ч. 15–16, 27 квітня 1916), який видавався українцями у м. Раштадт (Німеччина) опубліковано невеличку поезію
П. Сохи «До Шевченка (з приводу посвячення прапора “Запорожської
Січі”)»27. Поезії П. Сірого «В 62 роковини смерти Тараса Шевченка» та
М. Подоляк «Незабутньому Т.Г. Шевченкові» опубліковані в літературному віснику «Веселка» (ч. 2–3, 1923, м. Каліш, Польща).
В усіх, без винятку, березневих діаспорних виданнях містяться статті-вшанування або статті-посвяти Шевченку. Разом із тим, у багатьох із
них друкувались і ґрунтовні наукові дослідження академічного характеру. До таких видань належить часопис «Спудеї» – неперіодичний орган
академічної громади студентів Українського педагогічного інституту
ім. М. Драгоманова (м. Прага). Зокрема, у четвертому числі часопису за
1926 р., який вийшов під девізом «Великому поетові. 1914–1961», опубліковано статтю відомого філософа, славіста, літературознавця Д. Чижевського28 «Думки про Шевченка. Естетичні та історико-філософські
фрагменти»29. Заслуговують на увагу та переосмислення шевченкознавчі
дослідження Л. Білецького30 «Поетична еволюція найголовніших обра5
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зів та ідей Т. Шевченка» («Спудеї»31, м. Прага, 1926)32, «Тарас Шевченко і його історіографія» («Самостійна думка»33 м. Чернівці, 1934)34 та
«Критичні моменти в ранній творчості Т. Шевченка» («Наша культура»,
м. Варшава, 1935)35. Цікавою є стаття І. Вільхи36 «Шевченко – творець
національної ідеології» («Національна думка»37, м. Прага, 1926)38 тощо.
Не обійшла своєю увагою тему шевченкіани і редакційна колегія
такого поважного журналу як «Книголюб» (видання Українського товариства прихильників книги (УТПК), м. Прага)39. Зокрема, історії видань
творів Шевченка присвятив свою статтю голова УТПК у 1926‑1934 рр. –
Є. Вировий40. Його розвідка «Скільки коштувало Празьке видання творів
Шевченка Р. 1875/76» була опублікована у 1927 р. (т. 1, кн. 1–4)41.
Чимало інформаційних статей-повідомлень у діаспорному шевченкознавстві репрезентовано статтями без підпису або підписаних
криптонімами. Наприклад, поезію «Пророкові» в «Українському самостійнику» – газеті Центрального союзу українських організацій в ЧСР
(1937) – підписано криптонімом «М.»42, статтю «Еміграція – Шевченкові» в «Тризубі» за 1927 р. – «В. К.-С.»43 тощо. Зрозуміло, що встановлення авторів статей, які засвідчувались криптонімами і / або псевдонімами,
потребує окремих біобібліографічних досліджень.
В окремих часописах березневі номери відкривалися публікаціями-виступами, виголошеними відомими українцями у різні роки. Зокрема, четверте число «Вісника»44 Союзу українських емігрантських
організацій в Чехословаччині за 1931 р. відкривається статтею «Тарас
Шевченко (1861–1931)», яка, по суті, є промовою голови Союзу українських емігрантських організацій М. Галагана45 , виголошеною на святковому концерті з нагоди вшанування 70-х роковин смерті Т. Шевченка
27 березня 1931 р.46
Окрім можливостей по-новому висвітлити тему шевченкознавства,
документи фонду «Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих в
Україні та за кордоном», по-своєму, є унікальним зібранням української
еміграційної преси початку – середини ХХ ст. та мають вагому інформаційну і наукову цінність щодо вивчення історії діяльності українських
партій, організацій, наукових, просвітніх, культурно-освітніх осередків,
відомих політичних та громадських діячів, літераторів, науковців тощо,
а найголовніше – формування всебічної джерельної бази з історії України, життя українців за кордоном, повернення забутих та відкриття нових
імен українських патріотів.
Тема життя і творчості Т. Шевченка присутня і в окремих документах фондів особового походження, які також надійшли до архіву 2008 р. у
складі «Пряшівської колекції». Для джерелознавців, історіографів, бібліографів у галузі шевченкознавства важливе значення матимуть відомості
документів особових фондів «Секретар Микола Львович [кінець ХІХ –
70-ті рр. ХХ ст.], український публіцист, етнограф на еміграції» (ф. 4),
«Захарченко Микола Іванович, український громадський діяч на еміграції, інженер-економіст» (ф. 8), «Зленко Петро Андрійович (1891–1954),
український бібліограф та громадський діяч» (ф. 10). Так, лист Є. Ви6
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рового, написаний у 1940 р. (м. Прага) до М. Захарченка про підготовку до друку другого видання «Кобзаря», доповнить історію публікацій
творів Шевченка, які виходили за кордоном47. Дослідження Є. Онацького
«Шевченко – багатогранний геній» (передрук з його роботи «Портрети в
профіль» (1965)48, Л. Білецького «Перша студія про Шевченка (8 березня
1934)», що фактично є рецензією на роботу відомого польського шевченкознавця Г. Батталья «Тарас Шевченко. Його життя і твори» (Львів,
1865)49 та інші стануть помітним доповненням джерельної та історіографічної бази шевченкознавства.
Чимало документів шевченкознавців діаспори зберігаються у фонді
«Колекція документів українських еміграційних організацій та установ
(перша пол. ХХ ст.)» (ф. 12). Хронологічні межі цих документів охоплюють період 1916–1944 рр., але переважна більшість була створена у
1920‑1930-х рр. Інформаційний потенціал цього комплексу джерел дозволяє реконструювати історію громадських, благодійних, професійних,
наукових та інших українських організацій, які діяли у зазначений період у Німеччині, Чехословаччині та Польщі; показати особливості навчально-виховного процесу та позааудиторного життя студентства, дітей
шкільного віку тощо. Найбільш розлого на сторінках діаспорних гімназійних та студентських видань представлено шевченкознавство біографічної та ювілейної тематики50.
Варті уваги й чисельні шевченкознавчі наукові та науково-популярні
розвідки, які увійшли до довідково-інформаційного фонду (далі – ДІФ)
ЦДАЗУ. Бібліографію найвагоміших шевченкознавчих публікацій репрезентують кілька добірок, серед яких – раритетне берлінське видання
1921 р. «В 60-ті роковини смерти Тараса Шевченка»51, укладене відомим
вихідцем з Бережанщини – З. Кузелею52. До збірки увійшли поетичні
та прозаїчні твори Б. Лепкого («В соті роковини уродин Т. Шевченка»,
«В 50 роковини смерти», «Нині», «В 60 роковини смерти Тараса Шевченка», «Благословенна най буде година», «Свої»); К. Вишевича («Українська державність у творах Т. Шевченка»), І. Полтавця-Остряниці («Підемо за ним»), І. Перушевського («Чари рідного краю»), В. Сімовича
(«Нове народне видання “Кобзаря” Т. Шевченка» (З передмови до читача). Серед більш пізніх видань варто згадати збірник-альманах «Наш
Шевченко. 1861–1961»53 та збірник «Батькові Тарасові – батько союз»54.
Перша збірка підготовлена з нагоди 110-річчя смерті великого українського мислителя, а друга – 175-річчя з дня народження. У колі монографічних видань особливе місце посідає праця Д. Бучинського «Християнсько-філософська думка Т. Г. Шевченка» (1962)55.
У числі праць про Т. Шевченка окреме виразне місце посідають
зразки образотворчого мистецтва. У книзі «Ілюстратор “Кобзаря” Тараса Шевченка»56 зібрано ілюстрації П. Носка до таких поезій, як: «Мені
тринадцятий минало», «Сон», «Катерина», «Невольник», «Наймичка»,
«Гайдамаки», «Гамалія», «Утоплена», «Хустина», «Русалка», «Осика»,
«Княжна», «Москалева криниця», «Варнак», «Єретик», «Як би тобі до7
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велося», «Неофіти», «Плач Ярославни» та ін. Редактором цього видання
був відомий український літературознавець Я.-Б. Рудницький.
Тема шевченкіани в українській еміграційній громаді послужила
приводом для активної співпраці ЦДАЗУ з музеєм Т. Шевченка в Оуквіллі (пров. Онтаріо, Канада). Цього року фонди ЦДАЗУ поповнились
фотодокументами та друкованими виданнями з історії заснування музею,
діяльності Товариства об’єднаних українських канадців – засновника
Шевченкового музею. В цілому, зібрані у ДІФ ЦДАЗУ книжкові та газетні видання додають нових штрихів до розвитку сучасного шевченкознавства та є цінним історіографічним джерелом, особливо для дослідження
діаспорної історичної думки та зарубіжної української бібліографії.
Таким чином, в архівних фондах ЦДАЗУ міститься багатющий джерельно-інформаційний потенціал в галузі шевченкознавства, і 200-річчя
Шевченка є чудовою нагодою для підготовки сучасних шевченкознавчих
досліджень. Втім, діаспорне шевченкознавство – це лише один із сюжетів серед розмаїття тем, які можна досліджувати з використанням документів зарубіжної україніки.
Берковський В. Центральний державний архів зарубіжної україніки 2007‑2012 :
підсумки та перспективи // Вісн. Центр. держ. архіву зарубіж. україніки. – Київ,
2012. – Вип. 1. – С. 15.
2
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3
Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939), український громадськополітичний діяч, письменник, публіцист, історик церкви. Посол УНР в Туреччині.
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7
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 119, арк. 162–163.
8
Ковальський Микола – один із керівників «Союзу українських еміграційних
організацій», заснованої 1926 р. у Франції.
9
ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 125, арк. 157 зв.–158 зв.
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Там само, спр. 116, арк. 182 зв.–184.
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Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942), політичний і громадський
діяч, педагог, публіцист, історик. У 1925–1939 рр. – редактор «Тризуба». У 1927 р.
заснував бібліотеку імені С. Петлюри в Парижі. Міністр освіти (1918), голова уряду
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16
Поліщук Клим (Климентій) Лаврентійович (1891–1937), український
письменник, поет, публіцист. У 1920 р. емігрував до Польщі. 1924 р. повернувся в
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24
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26
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27
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28
Чижевський Дмитро Іванович (1894–1977), учений-енциклопедист, філо
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30
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Президент Української вільної академії наук (1948–1952). Професор і ректор
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державного правління (УДП) – головного виконавчого органу відновленої Укра
їнської Держави на чолі з С. Бандерою.
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Там само, оп. 2, спр. 70, арк. 37.
43
Там само, оп. 1, спр. 119, арк. 163–163 зв.
44
«Вісник» – друкований орган Союзу українських емігрантських організацій в
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Іст о р ія Ук р аїни
ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ

УДК 930.253:94(477.82)«15/16»

Владислав Безпалько
ДЕЯКІ ФАКТИ ПРО МАТЕРІАЛЬНИЙ ВИМІР СЕЛЯНСЬКОГО
ПОВСЯКДЕННЯ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ВОЛИНІ КІНЦЯ XVI –
ПОЧАТКУ XVII СТ.)
У публікації подано тексти документів, які ілюструють матеріальний вимір
повсякдення селян Волині на зламі XVI–XVII ст. У різних ситуаціях: весілля,
поминальні дні, торговельні поїздки актові документи надають інформацію про
вжиток чоловічого та жіночого святкового одягу, приклади співіснування селян
із дрібною шляхтою.
Ключові слова: Волинь, селяни, повсякдення, одяг.
В публикации представлены тексты документов, которые иллюстрируют
материальные аспекты повседневности крестьян Волыни на рубеже XVI–
XVII вв. В разных ситуациях: свадьбы, поминальные дни, торговые поездки
актовые документы предоставляют информацию об употреблении мужской и
женской праздничной одежды, примеры сосуществования крестьян с мелкой
шляхтой.
Ключевые слова: Волынь, крестьяне, повседневность, одежда.
The publication presents texts of the documents that illustrate the material dimension of everyday life of Volyn peasants at the turn of XVI–XVII centuries. In
different situations, such as weddings, commemoration days and trading trips, act
documents provide the information on men’s and women’s festive clothing in use,
shows examples of coexistence of peasants and gentry.
Key words: Volyn, peasants, everyday life, clothing.

Побутова та матеріальна культура українських селян ранньомодерної доби все ще є малодослідженою темою. Погляд на селянство як на
споконвіку убогу верству населення, зокрема, стосовно одязу і досі панує в сучасних уявленнях про історичну минувшину1. Однак селянин,
який за більш пізніми етнографічними описами хоч і постає перед нами
одягненим у недорогий одяг із тканин власного виробництва, не завж© Владислав Безпалько, 2015
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ди впродовж віків одягався в домоткане. У XVI–XVII ст. селянство було
одним із головних виробників матеріальних благ, мало у своєму розпорядженні значні земельні наділи2, використовувало постійних3 та сезонних4 найманих робітників у власному господарстві, тож було достатньо
заможною верствою населення.
Запропоновані читачеві документи віднайдені в книгах луцького та
кременецького ґродських судів. Вони подають цінну інформацію про
одяг, у який були в дягнені чоловіки та жінки в тих чи інших описуваних
ситуаціях. Так, при виконанні сільськогосподарських, лісозаготівельних
та інших робіт селянин зазвичай був одягнений у сермягу – недорогий
верхній одяг, пошитий з домотканого сукна білого, сірого або чорного
кольорів. Але вихід «в люди» розглядався селянином, який мав статок
з оброблюваного наділу землі, як нагода вбратися в кольоровий одяг з
імпортних тканин, показати свій статус, заможність. Так, група селян з
с. Вербівці, що поверталася з весілля, була вдягнена в ярмяки5 і делії6 з
люнського (тканина англійського виробництва) та каразиєвого (тканина
спочатку західно-, а на кінець XVI ст. східноєвропейського виробництва)
сукна червоного, зеленого, блакитного кольорів (док. 1). Як бачимо, четверо зборівських селян, які приїхали на торг до Жидичина, були одягнені
переважно у копеняки7, і лише один – у сермягу. Такий вид верхнього
одягу, описаний у скарзі, був пошитий з недорогих сортів імпортного
сукна – каразиєвого, моравського, брезинського (за назвою міста-виробника Бжезіни у центральній Польщі). В копеняки були вдягнені і більшість колмівських селян на торгу в Голятині, а один із них – у ярмяк
(док. 4).
На окрему увагу заслуговує жіночий одяг, опис та оцінка якого подається у скаргах про пограбування (док. 2 та 4). Жінки були вдягнені у
ярмяки, виготовлені з люнського сукна, в шапки з оксамиту. Отже, ярмяк,
який зазвичай згадується в переліку майна селянських домогосподарств,
безперечно був святковим чоловічим та жіночим одягом, в описах він часто згадується облямованим дорогими тканинами, прикрашеним кольоровими шнурами (зокрема, у ольшаницької підданої темносиній ярмяк
був із «строкою червоною»). Загалом, особлива значимість згадок одягу
у поданих документах полягає в описі конкретних подій, які дають нам
уявлення, коли саме селяни вважали необхідним вдягати святковий одяг.
Привертає увагу наявність поруч із вогнепальною і клинкової зброї
(шабля, корд) не тільки у панцирного боярина, а й у селян, адже така
зброя в усталених сучасних уявленнях асоціюється з шляхетством, з
тими стратами населення, життя яких пов’язане з військовою службою.
Однак, документальний матеріал записів ґродських судів засвідчує не
тільки звичку селянина мати при собі сокиру під час виконання різноманітних робіт, але і непоодинокі випадки носіння селянами клинкової
та спеціальної зброї ударно-дробильної дії, яку зазвичай спостерігаємо у
жовнірів8. Яскравим прикладом може слугувати згадка селян с. П’яне на
другий день Великодня 1599 р., гурт яких із десяти чоловік був озброєний шаблями та чеканами9. Носіння зброї диктувалося жорсткими умо12
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вами тогочасного життя, коли часті татарські напади, розбійні засідки на
дорогах, сутички з ворогуючими сусідами тримали селянина в готовності до захисту.
Крім того, представлені документи яскраво ілюструють рівень співіснування та взаємодії дрібної службової шляхти та селян. Так, шляхтич
Миско Талалай Раковецький, слуга князя Михайла Вишневецького, розповідає возному про селян із села Вербівці як про своїх сусідів (док. 1), а
з фактів події пограбування виявляється, що він разом із ними повертався з весілля одного з вербовецьких підданих. Це свідчить про добросусідські або й дружні стосунки шляхтича з селянами. З іншого боку, для
селянина шляхетний стан супротивника не був перешкодою вступити з
ним у силове протистояння, якщо справа стосувалася честі власної дружини, а, відтак, і власної честі. Документ 4 малює яскраву картину п’яної
бійки між двома групами відвідувачів корчми, спричиненої залицянням
до чужих жінок. Наразі, наснагу чинити спротив додавала не стільки
перевага привілейованого становища у суспільстві чи його відсутність,
скільки достатність фізичних сил чи кількісна перевага групи чоловіків.
Корчма у житті людини ранньомодерної доби була тісно пов’язана
не тільки зі святами, важливими подіями як соціальної, так і економічної
активності, а й з буденним життям загалом. Із публікованих документів
бачимо селян разом із дружинами в якості відвідувачів корчми у своєму
селі і в місті, під час свята та на торгу. Таке громадське місце відвідувалося не лише для вживання алкогольних напоїв, а й для спільного проводження часу, тобто виконувало роль одного з комунікативних центрів
населеного пункту, було простором зустрічі та спілкування представників різних станів суспільства10.
Для торговельно-економічних відносин корчма була важливим місцем для укладання угод та остаточного їх завершення питтям могоричу.
Наприклад, саме в корчмі с. Іванчичі 10 грудня 1600 р. відбулась купівля
кобили іванчицьким священиком Сидором у заборольського селянина
Федка Лойка, скріплена випитими горілкою і пивом свідками-могоричниками шляхтичами Гуляльницькими11.
Зокрема, знаходимо ольшаницьких селян з дружинами у корчмі
29 квітня 1601 р. «в день святий». Великдень цього року припадав на
22 квітня12, тобто згадуваний день події не був релігійним святом великоденного циклу. Припускаємо, що в описувані події, рівно за тиждень після Великодня, в Ольшанах був поминальний день, який вважався святковим днем і визнавався за такий паном-власником села.
Таким чином, бачимо, що селяни були заможною верствою населення, економічно тісно пов’язаною з ринком. На тогочасному рівні їхнє
життя не було одноманітним, наповненим лише господарськими турботами та виконанням робіт – в ньому було місце і для поїздок, відпочинку,
спілкування.
Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографічно-мистецтвознавче
дослідження. – Львів, 2006. – С. 100.
1
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Ворончук І. О. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина,
домогосподарство, демографічні чинники. – Київ, 2012. – С. 217–226.
3
Там само. – С. 261–265.
4
Безпалько В. Селянський і міщанський жіночий одяг на Волині ост. чверті
XVI ст.: із практики повсякденного вжитку // Нові дослідження козацької доби в
Україні. – Київ, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 104.
5
Ярмяк – довгополий верхній розгортальний одяг, мав великий виложистий
комір та оздоблювався кольоровими шнуровими петлицями; виготовлявся переважно
з сукна, рідше – з шовкових тканин.
6
Делія – верхній чоловічий одяг, що часто носився лише накинутим на плечі.
7
Копеняк – різновид верхнього широкого плащового одягу.
8
Наприклад, чеканами були озброєні четверо з семи жовнірів та жовнірських
слуг під час сутички у с. Несвіч 1 грудня 1590 р. Див.: Українське повсякдення
ранньомодерної доби : зб. док. / упоряд.: В. В. Безпалько, М. Б. Висотін,
І. О. Ворончук, М. М. Кучерук, Ю. І. Чубик. – Київ, 2014. – Вип. 1 : Волинь XVI ст. –
С. 456–457.
9
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК
України), ф. 25, оп. 1, спр. 55, арк. 434 зв.–437.
10
Яскравим прикладом може слугувати зустріч у Луцьку двох давніх знайомих –
шляхтича Федора Чайковського та шевця Федора Котевича. Зайшовши близько
опівдня до корчми випити меду, чоловіки перебували там до вечора і сп’яніли
настільки, що просилися у господині залишитися на ніч, щоб проспатися. Див.:
Українське повсякдення ранньомодерної доби : зб. док. / упоряд.: В. В. Безпалько,
М. Б. Висотін, І. О. Ворончук, М. М. Кучерук, Ю. І. Чубик. – Київ, 2014. – Вип. 1 :
Волинь XVI ст. – С. 401.
11
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 63, арк. 445 зв.–446.
12
Великдень 12 квітня 1601 р. за юліанським календарем припадає на 22 квітня
за григоріанським. Див.: Туркестанов И. Сокращенный календарь на тысячу лет
(900–1900), составленный для поверки годов в летописи. – СПб., 1868. – С. 79.
2

№ 1a
СКАРГА АНДРІЯ ШКАРЕВСЬКОГО, УРЯДНИКА КНЯЗЯ МИХАЙЛА
ВИШНЕВЕЦЬКОГО, ДО КРЕМЕНЕЦЬКОГО ҐРОДСЬКОГО УРЯДУ НА ЯНА
ЗАБЛОЦЬКОГО, ЯКИЙ З ПОМІЧНИКАМИ ПОРАНИВ ТА ПОГРАБУВАВ
ВЕРБІВЕЦЬКИХ СЕЛЯН ТА СЛУЖЕБНИКА КНЯЗЯ, ЩО ПОВЕРТАЛИСЯ
З ВЕСІЛЛЯ; ЗІЗНАННЯ ВОЗНОГО ПРО ОГЛЯД РАН ПОСТРАЖДАЛИХ
22 травня 1599 р., м. Кременець

Оповедане врядника его млсти кнжти Михаила Вишневецког[о] на слугъ
пна Лешневског[о] [о п]ограбене подданых и соз. воз. в тои же справе
Лѣта Божого нароженя 1599 [мсц]а мая 22 дня
Писал и присылал на вряд его королевское мл. кгродскии кремянец[кии] //
до мене, Томаша Белецкого, подстаростего кремянецкого, врядник велможного
пна его млсти кнжти Михаила Вишневецкого вишневецкии пан Андреи ШкаПублікація документів здійснюється згідно з критично-дипломатичним методом, розробленим В. Німчуком (див.: Німчук В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. – Частина 1: Проект. – Київ, 1995. – С. 30–34), із деякими змінами. Кириличні цифри
позначення дат передано арабськими цифрами.
a
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ревскии, жалуючи и оповедаючи и доводечи справедливости подданым его
млсти кнжти пна своего вербовецким о том, иж деи:
«Року тепер идучого тисяча пятсот деветдесят девятого мсца мая девятого дня тые, деи, подданые его млсти кнжти Михаила Вишневецкого, пна его, вербовецкие, меновите: Харко Демкович, Ярош Мацкович, Лехно Харкович, Миско
Грициковъ зят, Мартин Грициковичъ, с которыми теж ехал в товаристве слуга
кнжти его млсти, там же у Вербовцу оселост маючии, шляхтичъ учтивыи Миско
Талалаи Раковецкии – тыѣ вси вышеи помененые особы ехали з именя их млсти
кнжат Порицких з села Влашиновец з веселя з дѣвкою, которою в малженство
взяли за подданого вербовецкого у том селе Влашиновцах. То пак, деи, того дня
ж на дате вышеи помененого, кгды вже ехали до дому своего до Вербовца, теды
на тои же дорозе за селомъ Влашиновцами поткал, деи, их служебник его млсти
пна Матея Лешневского, ротмистра его королевское млсти, пан Янъ Заблоцкии
с помочниками своими, которых на тот час при собе мел и сам их имена и назвиска лепеи зънает и ведает, так тых подданых вербовецких яко и того служебника его млсти кнжти Вишневецкого Миколая Талалая Раковецкого, не задавши,
деи, им причины, толко сам з особы своее давши причину зваде, тых подданых
и тог[о] слугу его млсти с помочниками своими // побил и поранил и конеи под
ними килка броню розмаитою образил и шкод немало начинил.
То ест меновите: напервеи того Миска Талалая Раковецкого збили, зранили,
при котором бою згинуло ему готовых пнзеи золотых черленых десет а монеты
золотых два з мешкомъ, копеняк зеленыи фалендышовыи, которыи коштовал его
золотых петнадцат, колпак лисии чирвоныи, бурнаднымa крытыи, которыи, деи,
коштовал его золотых три полских; у Харка Демковича при том бои згинуло готовых грошеи две копе грошеи литовских, ермякъ блакитныи люнскии, которыи
коштовал его золотых дванадцат; у Трошка Мацковича згинуло готовых пнзеи
золотых шест, делия чирвоная каразиевая, которая коштовала его золотых десет полских; у Лехна Харковича згинуло грошеи готовых золотых чотыри, делия
каразѣевая лазуровая, которая коштовала его золотых десет полских; у Миска Грицикова зятя готовых грошеи золотых полчварта полских, ермяк зеленыи
каразиевыи, которыи коштовал его золотых дванадцат, шлык чирвоныи лисии,
купленыи за золотых полчварта; а у Мартина Грициковича згинуло готовых грошеи золотых полпета полских, ермяк люнскии чирвоныи, которыи коштовал его
золотых полтретянадцат полских».
Якож на огледане того збитя и зраненя и починеня шкод так того слуги кнжти [его млс]ти Миска Талалая Раковецкого и тых вышеи помененых на жалобе
и оповеданю подданых его млсти кнжти пна своего вербовецких тот же врядник
[…]b вишневецкии // пан Андреи Шкаревскии брал возного повету Кремянецког[о] Андрея Гулялницкого. Которыи возныи, бывши там и того пораненя и шкод
огледавши, постановившися передо мною, очевисто на вряде ку записованю до
книг тыми словы сознал, иж:
«Року тепер идучого тисяча пятсот деветдесят девятого мсца мая оденнадцатог[о] дня за ужитем пна Андрея Шкаревского был есми на справе того
a
b

Пропущено слово «сукном».
Текст пошкоджено.

15

Іс т орія Ук раїни

слуги кнжти его млсти Вишневецкого Миска Талалая Раковецкого и тых других подданых вербовецких. Там же будучи, оповедал передо мною, вознымъ,
напервеи тот Миско Талалаи Раковецкии сам от себе и от инших суседов своих
подданых вербовецкихъ збите и зранене их на дорозе доброволнои от слуги его
млсти пна Матея Лешневского, ротмистра его королевское млсти, и починене
шкод за селом Улашиновцами. То ест меновите видел есми у того Миска Раковецкого по левои руце рану шкодливе тятую, показовал теж передо мною Ярош
Мацкович у клячи сивое на персях рану тятую, а Мартин Грицикович показовал
у коня своего плеснивого рану также рубаную на плечи левом, а Харко Демкович, Мартин Грицкович и Миско Грицикович показовал передо мною пошарпане
сукон и волосе порваное на головѣ. И менили тое пограбене на дорозе доброволнои от слуги его млсти пна Матея Лешневского от Яна Заблоцкого […]».
[…]чиa, я тое оповедане врядника его млсти кнжти Михаила Вишневецкого пна // Шкаревского и возного вышеи менованого очевистое сознане до книг
кгродских записати казал.
ЦДІАК України, ф. 21, оп. 1, спр. 35, арк. 168–170. Оригінал.

№2
СКАРГА ЛЕВА БАБИНСЬКОГО ДО ЛУЦЬКОГО ҐРОДСЬКОГО УРЯДУ НА
МАРЦИНА ЖУХОВСЬКОГО, ЯКИЙ З ПАХОЛКАМИ У СЕЛІ ОЛЬШАНИ
ПОБИВ ТА ПОГРАБУВАВ СЕЛЯН, А ТАКОЖ ЗІЗНАННЯ ВОЗНОГО ПРО
ОГЛЯД ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ПОСТРАЖДАЛИХ ТА ЇХ СВІДЧЕННЯ
З ОПИСОМ ТА ОЦІНКОЮ ПОГРАБОВАНОГО ОДЯГУ
16 травня 1601 р., м. Луцьк

Протестацыя пна Бабинского против пну Жуховского
Року тисеча шессот первого мсца мая шостогонадцетъ дня
Пришедши на уряд кгродскии в замок гсдрскии Луцкии до мене // до мене,
Стефана Дворецког[о], будучи на тот час наместником подстароства луцкого,
его млст пан Лев Бабинскии оповедал и обтежливе жаловал на пна Марцина
Жуховъског[о], штом иж деи:
«Року сего тисеча шестсот первого мсца априля двадцатъ девятого дня помененыи пан Жуховскии, едучи через маетност мою Олшаны, маючи при собе
килканадцат чоловека слуг и помочников своих, которых он имена и назвиска
вѣдает, кгды зъехал з гребли Олшанское, приежджаючи до корчмы, обачил, иж
подданые мои з жонами своими яко в ден святыи в корчме были. Теды он, пропомневши боязнъ Божую и зверхностъ его кр. мл. и срокгост права посполитого, подданых моих с корчмы розогнал, з ручниц стреляючи, и нѣкоторых побил, помордовал, поранил. А мало на том маючи, пахолком своим росказал, абы
невесту, жону подданого моего, поимавши, на кон поводныи всадили. Пахолки
его жъ кгды гамовали, теды ся он, на пахолки офукнувши и одног[о] с пахолков
своих шаблею ранил, предсе злому умыслови своему чинечи досыт, сам оную
невесту, жону подданого моего Ивана Шулгана Марушку, взявши и на кон поa

Текст пошкоджено.
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водныи всадивши, з села выехавши, там же за селом збил, змордовал, шарпал, и
што се одно ему подобало то чинил, и зо всего одѣнъя так тую бѣлую голову, яко
и мужа ее и другого подданог[о] моег[о] Лукаша, которые были на ратунокъ тои
бѣлои голове выпали, злупивши побил, помордовал.
То пак тые два подданые мои, от него ся вырвавъши, побиты, помордованы
и ободраны, мнѣ знат дали. Я, деи, на тои час, хорыи будучи, не моглемъ сам на
ратунок тои бѣлои голове ехат, бо было и оподал от села, послалем пахолков
своих. Пахолки теды мои, приехавши, почали гамоват, пытаючи // его хто ест
або кому бы служил. Он не толко абы ся мѣлъ поведитъ, хто або кому служит,
але еще з ручъницы стреливши, пахолка моего Миколая Таравского мало насмертъ не забил, и вспадши на кони, невесту на поли збитую покинувши, ку
Луцъку поехали.
А меновите: у Ивана Шулгана взял и пограбил ярмяк блакитныи люнскии, которыи коштовал три копы и сорок грошеи литовских, колпакъ фалендышовыи бурнатныи, которыи коштовал золотых полских три; а у жоны его взялъ
и пограбил ярмяк темносинии люнскии з строкою чирвоною, которыи коштовал
чотыри копы грошеи литовских, платъ ткацкии, за двадъцат грошеи литовских
купленыи; а у другого, деи, подданого Лукаша взял и пограбил жупан зеленыи
каразиевыи, которыи коштовал три копы грошеи литовских, шапку макгерку, за
осмъ грошеи литовъских купленую, пояс чинкотору чирвоную, за полкопы грошеи литовских купленую. То, деи, все помененыи пан Жуховскии побрал, пограбил и на пожиток свои обернул.
Якож, деи, бым и зараз протестацыю до уряду на него внес, нижли одна же
хохобаa моя в том ми перешъкодила а другая, ижъ вѣдал есми, же то речъ крыминалная, тедым не хотил быт так сквапливыи, абым се мил до уряду с тым так
рыхло утекат. Онъ не контентуючися тым еще мене невинъне до уряду отнес
ку великои кривъде и уцътивому моему».
И при томъ просил мя пан Лев Бабинскии, абым я ему возъного на огледане побитых подданых его придалъ. Тедым ему з уряду возъного шляхетного
Крыштофа Щуку придалъ и тое оповеданъе его до книг кгродских луцких записати казал.
Которыи то Крыштофъ Щука, постановивъшися очевисто на вряде кгродском // в замку гсдрском Луцком передо мною ж, Стефаном Дворецким, будучим на тотъ час намесником подстароства луцкого, тыми словы сознал, ижъ деи:
«Будучи мнѣ за приданем в. млсти врядовым во имѣнъю его млсти пана
Лва Бабинског[о] в Олшанах сего року тисеча шестсот первого мсца мая осмогонадцатъ дня. Там же за оказанем урядника его млсти Тимофѣя Тиравского
видел есми у подданог[о] его млсти пана Бабинского у Ивана Шулгана ран три
на хрыбти знат обушком биты, а у другого подданого олшанского ж Лукаша
видел есми на голове за ухомъ правым рану также знат ижъ обушком ударено и
хрыбет увес обушком знат збит син, так теж и у жоны Шулгановы Марушки
видел есми раны по шии знат нагаикою побито. Которые подданые и тая невеста менили тое збите и кгвалтъ быт от пна Марцина Жуховского и помочников
его, которых он знаетъ имена и назвиска их ведает, якож деи:
a

Так в оригіналі. Має бути «хороба».
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«При том збитю у мене Ивана Шулгана взял и пограбил пан Жуховскии
ярмяк люнскии блакитныи, которыи коштовал три копы и сорок грошеи литовских, колпак фалюндышовыи бурнатныи, которыи коштовал копу и дванадцат
грошеи литовских, лисами подшитыи, а у жоны, деи, моее взял и пограбил ярмяк
темносинии з строкою чирвоною, которыи коштовал чотыри копы грошеи литовских, плат ткацкии за двадцат грошеи литовских купленыи. А у мене, деи,
Лукаша пан Жуховскии взял и пограбил жупан зеленыи каразиевыи, которыи
коштовал три копы грошеи литовъских, шапку макгерку за осмъ грошеи купленую, пояс чинкотору чирвоную за полкопы грошеи литовских купленую».
Которое то пограбене при звышъменованом побитъю // и кгвалте менили
быт подданые его млсти пна Бабинского от пна Марцина Жуховского, што,
деи, и мнѣ, возному, оповедали».
Которое я очевистое возного Криштофа Щуки сознане до книг кгродских
луцъкихъ записати казалъ.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 21, арк. 382 зв.–384 зв. Оригінал.

№3
СКАРГА ЗАХАРЯША БОГДАШЕВСЬКОГО,
УРЯДНИКА ПАВЛА МОНВИДА ДОРОГОСТАЙСЬКОГО,
НА ОСТРОЖЕЦЬКИХ МІЩАН,
ЯКІ ПІД ЧАС ЖИДИЧИНСЬКОМУ ЯРМАРКУ ПОБИЛИ
ТА ПОГРАБУВАЛИ ЗБОРІВСЬКИХ БОЯРИНА І СЕЛЯН;
ЗІЗНАННЯ ВОЗНОГО ПРО ОГЛЯД ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
ПОСТРАЖДАЛИХ ТА ЇХ СВІДЧЕННЯ ПРО ПОГРАБОВАНІ РЕЧІ
23 травня 1601 р., м. Луцьк

Оповеданье врядника дорогостаиского против мещан острожецких
Року тисеча шессот первого мсца мая двадцат третего дня
На вряде кгродском в замку гсдрском луцком передо мною, Стефаном
Дворецким, будучи на местцу подстароства луцкого, и книгами нинешними
кгродскими луцкими, постановившисе очевисто, шляхетныи панъ Захаряшъ
Богдашевскии, врядник его млсти пана Павла Монвида Дорогостаиского, оповедал и жаловал на подданых его млсти велможного пана Миколая Семашка на
Хупъкове, старосты и ключника луцкого, мещанъ острожецкихъ, меновите на
Евъхима возного, на Гаврила Новоселецкого, на Федора и брата его, воитовичов
острожецкихъ, и инших товаришовъ и помочниковъ ихъ, имена и назвиска им
добре знаемым, о то, иж деи:
«Року теперешънего шестсот первого мсца мая двадцатого дня на ярмарку жидичинском, не маючи жадное причины и потребы до подданых пана
моего зборовских, меновите в Стефана Мылицу, боярына панцырного, Семена
Коваля, Бориса Илковича, Остафя Титенюти, людеи им самым никому ничого
не винъных и спокоиныхъ, умыслъне кгвалтовне и безъ//правне перенемши их
на доброволнои дорозе в Жидичине, без жадное литости, милосердя окрутне и
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тиранске побили, поранили и помордовали и што колвекъ при них было з них
побрали, пограбили и за вмерлых одышли и покинули. От которог[о] битя и
зраненя нѣтъ ведома если живы будут».
И на огледане такового кгвалтовного побитя и помордованъя помененых
подданых пана своег[о] просил о придане возного. На што им придал возного
шляхетного Офанаса Романовского, которыи, там бывши и оных подданых побитых и пораненых огледавши, и ставши очевисто, до книг кгродских луцкихъ
сознал тыми словы, иж:
«Року теперешнего тисеча шестсот первого мсца мая двадцатъ первог[о]
дня огледалем подданых его млсти пана Павла Дорогостаиского звѣровских побитых и окрутне пораненых. В которых видел есми напервеи: на Мылицы боярине раны битые на плечох и на хрыбте синие спухлые, кровю набеглые и ребро
выбито з левого боку; у Семена Коваля также раны побитые синие спухлые,
кровю набеглые на хрыбте и на плечох, голову всю побитую; у Бориса Илкевича
рука правая вся побитая и на плечах рана синяя; ув Остапа Титеняти также плечи побитые и груди побитые спухлые, кровъю набѣглые.
При котором збитю и зраненю помененые подданые менили быти шкоды:
у Степана боярина готовых грошеи копъ десет личбы литовъское, ручъница губчастая пташъяя, которая коштовала копъ двѣ, // шабля, за копу грошеи купленая,
взята и пограблена, копенякъ каразиевыи зеленыи, за чотыри копы справленыи,
шапъка, лисами подшитая, куплена за золотых три; у Семена Коваля копъ осмъ
грошеи готовых, копеняк муравскии шарыи, справленыи за пулторы копы грошеи литовских, шабля, купленая за золотых два, шапка макгерка за грошеи пят;
у Илкевича Бориса коп чотыри, сермяга, справленая за копу грошеи литовъских,
шапка высокая за осмъ грошеи, сокѣра за дванадцетъ грошеи; у Остапа Титеняти копъ грошеи три, копенякъ брезинскии золотых три, ручница губчастая за
золотых пят, кордъ, за копу грошеи купленыи, лисовъ три, за которыи давано
золотых шест, шапъка, лисами подшита, куплена за золотых три.
Которые збите и зраненъе помененые подданые пана Дорогостаиского и
побранъе тое маетности своеи менили быти од возъного и од подданых пана
Миколая Семашъка, старосты луцкого, вышеи менованых острожецъких».
Которое то очевистое сознане возного и оповедане я, принявъши, до книг
кгродских луцких записати казал.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 62, арк. 401–402. Оригінал.
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№4
ОПОВІДАННЯ СЛУЖЕБНИКА ВІД ІМЕНІ СВОГО ПАНА ГРИГОРІЯ
КОЛМОВСЬКОГО ПЕРЕД ЛУЦЬКИМ ҐРОДСЬКИМ УРЯДОМ ПРО НАПАД
ЯНА БАРАНОВСЬКОГО З ПОМІЧНИКАМИ НА КОЛМІВСЬКИХ СЕЛЯН,
ЯКІ В М. ГОЛЯТИН ПІСЛЯ ТОРГУ ПЕРЕБУВАЛИ У КОРЧМІ; ЗІЗНАННЯ
ВОЗНОГО ПРО ОГЛЯД ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ПОСТРАЖДАЛИХ
ТА ЇХ СВІДЧЕННЯ ПРО ПОГРАБОВАНИЙ ОДЯГ І ГРОШІ
1 жовтня 1601 р., м. Луцьк

Оповедане пна Колмовского против пну Барановскому
Року тисеча шестъсотного первого мсца октебра первого дня
На вряде кгродскомъ в замку его королевское млсти Луцкомъ передо мною,
Адамомъ Олшамовскимъ, буркграбимъ и наместникомъ подстароства луцкого,
ставши очевисто, служебник его млсти пна Григоря Колмовского именемъ пна
своего оповедал тыми словы, иж:
«Року теперешнего тисеча шестсотъ первого мсца марца дванадцатого дня
подданые его млсти пна моего пна Колмовского з ыменъя его млсти Старого
Колмова, маючи потребы свое домовые, были в Голятине, местечку его млсти
княжати Януша Жаславского, на торгу, то ест меновите: Васко Пашковичъ,
Ониско Олекса Шепелевичъ, Мицко // Виткевичъ, Фалко Сягловичъ, Федко
Завалии з жоною Кулиною, Огапка Онисковая, Евхимъ Сокирскии. Кгды, вже
потребы свое справивши, до господы своеи в дом ниякое Маковецкое вошли и
там собе сели яко люде спокоиные, там же нашедши на них ниякии Янъ Барановскии с товарышми а помочниками своими, которых он самъ лепеи знаетъ,
имена и прозвиска их ведает, пъяные, напервеи пана моего подданых жонокъ две
мужнихъ почали отнимати и шарпати. Которых жонъ своих мужеве их, не допущаючи шаръпати, кгды почали боронити, теды тот Барановскии, будучи вже на
то способныи с помочниками своими на то вже приспособлеными нелютостиве
позбиял и поранил. Што видечи осподыни таковыи кгвалтъ, оные жонки Федковую Завалиевую Кулину и Онискову Огапъку до коморы обобраны в одных
сорочках замкнула.
А то естъ меновите: Васка Пашковича самого збили и взяли в него при том
бою пнзеи готовых копу литовскую, ермякъ люнскии блекитныи, за три копы
грошеи личъбы литовское купленыи; Ониска збили и взяли у него з мошною
грошеи сорок литовских, пояс з ножами, купленыи за шестъ грошеи литовскихъ,
копенякъ, купленыи за чотыри золотых полскихъ; Олексу Шепелевича збили и
одняли у него копеняк шарыи, коштовалъ золотых пят полских, готовых грошеи
семдесят литовских; Мицка Витковича збито и взяли у него готовых грошеи
золотых чотыри, копенякъ, за шесть золотых полских купленыи; Фалка Сягловича самого збили и взяли у него копеняк шарыи моравскии, купленыи за шест
золотых; Федка Завалия збили и взяли в него грошеи готовых копу и копенякъ,
которыи его коштовал чотыри золотых полских; у жоны его Кулины, взяли з
нее шапку оксамитную, коштовала две копе грошеи личъбы литовское, ермяк
лазуровыи люнскии, коштовал десет золотых // золотых полских; у Онискови
жоны отняли также шапку оксамитную, за две копе грошеи литовских купле-
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ную, ермяк блекитныи люнскии, коштовал чотыри копы грошеи литовских; Евхима Сокирского збили и, гонечи за нимъ черезъ болото ку Колмову, не ведать
где се заподел, о котором и до того часу ведати не можемъ».
А по учиненю тог[о] оповеданя, постановившисе передо мною в замку
гдрскомъ Луцком року и дня даты вышъпомененое, возныи енерал воеводства
Волынского шляхетныи Воицех Высоцкии до книгъ кгродскихъ луцких ку записанъю сознал тыми словы, иж:
«Року теперешнего тисеча шестсот первого мсца марца тринадцатого дня
былом на справе и потребе его млсти пна Григоръя Колмовского во именъю его
млсти Старомъ Колъмове. Там же за оказанемъ воита колмовского, маючи при
собе шляхъту людеи добрых, и за приданъемъ урядовым виделом подданых его
млсти пна Колмовского нелютостиве збитых и пораненых. А напервеи виделом
у Васка Пашковича в тыле головы рану киемъ битую крывавую, и поведил тотъ
Васко, иж при том взято у него готовыхъ грошеи копу, ярмякъ блекитныи люнскии, купленыи за три копы грш. Ув Ониска видел есми рану тятую у голове, и
поведилъ передо мною, ижъ ему взято при том бою грошеи литовских сорокъ,
пояс з ножами, за шест грошеи литовских купленыи, копеняк, за чотыри золотыхъ полских купленыи. У Олексы Шепелевича виделем верху головы рана
тятая, при котором зраненъю отнято у него копеняк шарыи, купленыи за пятъ
золотых полскихъ, грошеи семдесят литовских готовыхъ. У Мицка Витковича
видилом ран две битых у голове а третяя на брови правои, и поведил передо
мною, иж при том бою взято у него готовых грошеи золотых чотыри, копенякъ, купленыи за шест золотых полских. У Фалка Сягловича видилом у голове
ранъ чотыри битых крывавых // киевых, при котором бою поведил передо мною,
възято копеняк моравскии, купленыи за шесть золотыхъ, грошеи готовых копа
литовская. У Федка Завалия видилем плечи синие збитые и рану тятую крывавую у голове, и поведил передо мною, ижъ при томъ бою взято у него грошеи готовых копу литовскую, копеняк, которыи коштовал чотыри золотых полских. У
жоны его Кулины взяли з нее шапъку оксамитную, купленую за две копе грошеи
литовскихъ, ярмякъ лязуровыи люнскии, которыи коштовалъ десетъ золотыхъ
полскихъ. У жоны Онисковы Огапъки также отняли шапку оксамитную, за
две копе грошеи литовских купленую, ермякъ блекитныи люнскии, коштовал
чотыри копы грошеи личъбы литовское. И поведали передо мною тые ж подданые пна Колмовского, иж там же на тот час збито и зранено подданого его
млсти пна Колмовского Евхима Сокирского, за которым се гонили на болото, и
не ведати где се поделъ.
Которое ж то збите и зранене свое поведили быти от Яна Барановского и
от помочниковъ его, которых могли познати при том оршаку Яна Барановского,
то естъ меновите з Новоселокъ подданые пна Гапоновы Федко Травеня а Иван
Припичковичъ и иных помочников их немало, которых тот Барановскии знаючи
и з ними тот бои учинивши и побравши от них тые вси речи, до Новоселок в
дом тых подданых вышъпомененыхъ отпровадили и на пожиток свои обернули.
Што все тоть воитъ пна Колмовског[о] мною, возным, и шляхтою, при мне
будучою, осветчил».
Которое ж то оповедане и возног[о] сознане до книг кгродскихъ луцкихъ
ест записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 62, арк. 753–754 зв. Оригінал.
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УДК 930.253:271.2(477.61)«192/195»

Елена Сулименко
ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ
НА ЛУГАНЩИНЕ В І-Й ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
На основании документов Государственного архива Луганской области
показано примеры изъятия колоколов, закрытия церквей, молитвенных домов
и особо почитаемых мест на территории Луганской области в первой половине
ХХ века.
Ключевые слова: церковь, молитвенный дом, колокола, антирелигиозная
кампания, Окружная ликвидационная комиссия.
На основі документів Державного архіву Луганської області були показані
приклади вилучення дзвонів, закриття церков, молитовних будинків і особливо
шанованих місць на території Луганської області в першій половині ХХ ст.
Ключові слова: церква, молитовний будинок, дзвони, антирелігійна кам
панія, Окружна ліквідаційна комісія.
Based on the documents of the State Archives of Luhansk region, the examples
of the withdrawal of bells, closing of churches, houses of prayer and especially reverent places on the territory of Luhansk region in the first half of the twenties century
are depicted.
Key words: a church, a house of prayer, bells, the anti-religious campaign, the
District Liquidation Committee.

В двадцатом столетии в условиях становления жесткого тоталитарного режима и засилья воинствующего атеизма церковь подверглась
невиданным гонениям, которые, как мы считаем, по своим масштабам
превзошли все бедствия, выпавшие на долю верующих за всю историю
христианства. Советская власть на всем протяжении ее существования
рассматривала борьбу с религией как одну из форм классовой борьбы в
сфере идеологии, вмешивалась во внутрицерковные дела и насаждала
в обществе антирелигиозные убеждения. Антирелигиозная деятельность большевиков была направлена на полное вытеснение церкви из всех
сфер жизни общества.
Революция 1917 г. стала переломным моментом в отношениях церкви и светской власти. В 1921 г. был принят декрет «Об отделении церкви
от государства». С одной стороны, этот декрет нес в себе прогрессивные
тенденции, а с другой – разрушил христианский уклад жизни народа и
нанес удар по его духовным ценностям. В это же время была образована
ликвидационная комиссия Народного комиссариата юстиции УССР по
отделению церкви от государства и школы от церкви, преобразованная
в 1922 г. в отдел культов НКВД УССР. На местах создавались окружные
ликвидационные комиссии (окрликвидкомы) и союзы воинствующих
безбожников. Идеология этих организаций была направлена на разрушение церквей и преследование верующих.
© Елена Сулименко, 2015
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Согласно выписки из сборника циркуляров Народного Комиссариата Юстиции по ликвидотделам (выпуск 3-й, ст. 18; 1923 г.) «Местный
уездный Исполком имеет право постановить закрыть все монастыри уезда, а монастырские здания использовать для надобностей учреждений
Наркомсообеза, или Наркомпроса, или Наркомздрава или других надобностей по своему усмотрению, т. е. использовать для целей социального
обеспечения, культурно-просветительских, здравоохранения, под советские хозяйства, под сельскохозяйственные, производственные трудовые
артели и прочие коллективы, а монахов, в зависимости от их возраста,
передать в Подотдел учета и распределения рабочей силы отдела труда
трудоспособных, а во время войны – в тыловое ополчение, нетрудоспособных – на попечение отдела социального обеспечения в учреждения
последнего»1.
Антирелигиозная кампания, направленная на массовое закрытие
храмов и преследование верующих, активно проводилась среди населения Луганщины. Только за первое десятилетие антирелигиозной кампании согласно выписки из протокола заседания Секретариата ВУЦИК от
13 декабря 1929 г. № 36/429 в г. Луганске были закрыты Николаевский
собор, Петропавловская и Преображенская церкви. Помещения этих
церквей были переданы на культурно-образовательные цели2.
Согласно выписки из протокола заседания Президиума Луганского
Городского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов
Донецкой области от 15 августа 1935 г. № 23 результатом активной массово-разъяснительной работы среди трудящихся города стало ходатайство о закрытии всех молитвенных домов города и передаче их зданий на
культурные нужды города3.
Основная часть церквей и молитвенных домов Луганщины была закрыта в 30-е годы. Прекратили действовать Николаевский собор, Вознесенская, Воскресенская, Казанская, Троицкая, Успенская церкви в
Луганске, Покровский собор в Старобельске, Каплуновская и Успенская
церкви в Белокуракино, Николаевская церковь в Станично-Луганском,
Николаевская церковь в Ровеньках и другие. Церковные здания были
преобразованы в хозяйственные и культурно-просветительские заведения. К 1940 году в области действовала только Вознесенская церковь в
Александровске.
Массовое закрытие церквей, монастырей и молитвенных домов сопровождалось изъятием церковного имущества и ценностей.
22 февраля 1921 г. на заседании комиссии по ликвидации имущества
монастырей была разработана и утверждена «Инструкция для подкомиссии по ликвидации монастырского имущества», согласно которой «…
по окончании учета монастырского имущества в г. Старобельске, также
производится учет монастырского имущества при с. Рыбянцево. Учету
подлежит как имущество, принадлежащее монастырю, так равно принадлежащее монахиням и послушницам, проживающим в монастыре с
указанием кому и какое имущество принадлежит…»4.
23

Іс т орія Ук раїни

Согласно протокола заседания Старобельской Окружной Комиссии
по отделению церкви от государства и школы от церкви от 9 июня 1924 г.
№ 10 часть имущества закрытого Рыбянцевского монастыря была передана Осиновским детдомам, больнице, театру, райисполкому. Все остальное имущество было сдано в распоряжение Окружного отдела местного хозяйства5.
Из письма Донецкого губернского исполнительного комитета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов от 8 мая 1925 г. № 966/с
в Луганский Окрадминотдел следует, что «…культовое имущество, поступает обязательно в общее количество имущества, сдаваемого общинам по договору, заносится в опись и является достоянием государственным…»6.
Письмом заведующего Окрадминотдела ко всем заведующим райадминотделами от 21 сентября 1928 г. «…беручи на увагу велику потребу
промисловості в міді та бронзі, … Окрадмінвідділ категорично пропонує
негайно перевірити все культ майно з міді, бронзи і польського срібла і
негідне до вживання (поломане тощо) виключити з списків культмайна,
надіславши до Окрадмінвідділу відомості на його…
До того ж все вилучене таким засобом культмайно з міді, бронзи
та польського срібла, негайно ж забирати в Райадмінвідділок і хоронити
його у себе до одержання розпорядження від Окрадмінвідділу про здачу.
Крім цього, Окрадмінвідділ звертає Вашу увагу на те, аби було взято на облік й інше майно, дзвони в тих часовнях, що знаходяться не в
межах церковної огради, і дзвонами яких або майном релігійна громада
не користується, а також слід остаточно виявити де знаходиться подібне
майно з закритих молитовних будинків за минулі часи взявши його на
облік та під свою охорону…»7.
Постановлением заседания Совета народных комиссаров УССР от
13 ноября 1930 г. (выписка из протокола № 37/689) на основании требований трудящихся об изъятии колоколов с молитвенных домов для
использования средств от этого на культурно-образовательные нужды
и для удовлетворения промышленности, электростроительства и транспорта цветными металлами, во исполнение постановления Секретариата ВУЦИК от 11 декабря 1929 г. «Про порядок изъятия колоколов с
молитвенных домов (прот. № 35/428 п. 25)»8 – было принято решение
изъять колокола с молитвенных домов в городах.
Началась кампания по немедленному изъятию колоколов со всех молитвенных домов в тех городах, где по постановлениям соответствующих
горсоветов, выделенных в отдельные административно-хозяйственные
единицы, или районных исполнительных комитетов звонить запрещалось. В городах, где звонить разрешалось, изымались лишние колокола.
Районные исполнительные комитеты и городские советы реализовывали изъятие колоколов через «Рудметаллторг», а деньги от реализации этих колоколов возвращались в приходную часть бюджета соответствующего городского совета.
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В письме Донецкого Исполнительного комитета Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов к Луганскому городскому совету и конторе «Металлолом» говорилось о том, что «церковное
имущество: серебряные и золотые изделия – подлежат сдаче в отделение Госбанка; латунь, колокольная бронза и прочий металл – Луганской
конторе «Металлолома»; … прочая утварь поступает в распоряжение
райисполкома»9.
Как следствие Председателю ВУЦИК начали поступать прошения от
верующих о возврате колоколов (см. приложение 2). Но на большинство
из них отвечали, что колокола возврату не подлежат, а деньги за них будут использованы на нужды культобразования.
Советская идеологическая машина отрицала какие-либо чудеса и
исцеления, называя это «массовым религиозным психозом». Антирелигиозная кампания не обошла вниманием особо почитаемые святые места
и паломников. Одним из таких мест на Луганщине считается урочище
Киселева Балка в с. Чугинка Станично-Луганского района.
Из письма районной ликвидационной комиссии станицы Луганской
в окружную ликвидационную комиссию города Луганска от 21 августа
1924 года № 21/с «Райликвидком станицы Луганской сообщает, что в Луганско-Станичном районе, в лесу «Киселевская дача» около речки Деркула, вблизи села Машлыкино Миллеровского округа Донской области,
около 3 месяцев тому назад населением в балке открыт источник воды
(ручей), впоследствии получивший среди верующих широкую известность как святой источник, где, как будто бы, происходят чудеса, исцеляются больные, калеки и т. д.
По словам верующих, исцеление получается после того, как верующий выкупается в воде, или полежит там же, в грязи. Означенное место
явилось грандиозным сборным местом религиозных фанатиков, духовенства, монахов, всех видов больных и калек, которые стекаются туда:
одни для того, чтобы поживиться чем-либо, другие чтобы исцелиться,
и многие просто являются из любопытства. Преимущественно бывают
крестьяне и большинство женщин, но бывают и обыватели разных городов: Луганска, Беловодска и др. В общем количестве посещающих это
место бывает ежедневно около 2000 человек.
Все, собирающиеся там, устраивают моления, купаются в воде и
грязи, приносят много пожертвований деньгами и вещами, холстом и
пр. Духовенство и монашество также бывает там, и молятся вместе с
верующими. Явилось много торговцев разными религиозными принадлежностями, как-то: свечами и проч. Кроме того, среди бывающих там
распространена какая-то записка, по их словам, переданная одному старику во сне Богом, причем в этой записке говорится, что на том месте
должна быть построена церковь. Все эти следы или шарлатанство, или
религиозный фанатизм, причем одним этим далеко не все исчерпывается. Среди бывающих там, да и вообще крестьянства, распространены
слухи: как видения святых, Богоматери, священного огня по ночам, исцеления больных и калек и т. д., причем большинство верит всему этому.
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Кроме того, наблюдается и такая картина, что туда много стекается молодежи. Райликвидком сообщает, что по мере поступления сведений об
этом источнике, таковые будут сообщаться Вам»10.
Из ведомости о количестве чудес за время с 1 января по 1 октября
1924 г. по Луганскому округу «Меры к ликвидации чуда или обычая и их
результата. Выезжала комиссия из представителей ОКР, ИК, ГПУ, ПАРкома, Юста, которая вместе с врачом произвела обследование. 27 сентября
1924 г. в Луганске был показательный суд, выявивший все шарлатанство
и присудивший нескольких шарлатанов к разным срокам заключения»11.
Паломничество было прекращено в 30-е годы ХХ ст. и вновь возобновилось в период нацистской оккупации. После войны люди приходили к источнику индивидуально, либо небольшими группами. Со второй
половины 50-х годов массового паломничества в Киселеву Балку не наблюдалось.
Из отчета Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви по Луганской области за 1959 г. «... единственным «святым
местом» постоянного паломничества является каплица на территории
поселка Новопавловка, Ивановского района» (сейчас п. Новопавловка
относится к г. Красный Луч). В порядке мероприятий по прекращению
паломничества в так называемые «святые места» было согласовано с руководством области официально закрыть «святую каплицу» на территории поселка Новопавловки, с последующим наблюдением и спасением
надстройки. Также предусматривалась широкая разъяснительная работа
среди населения «о вредной сущности «святых мест» и меры по прекращению паломничества на территорию поселка.
На расширенном заседании сессии Новопавловского поселкового
совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1959 г. было принято решение часовню закрыть, «как очаг распространения религиозного шарлатанства, суеверий и антисанитарии», все необходимые меры по восстановлению часовни или строительства новых часовен должны были
пресекаться, а виновные привлекались к административной и уголовной
ответственности12.
Еще одним особо почитаемым местом паломников являлся колодец
в Рассыпной Балке близ села Малоивановки. Сюда приходили жители
не только окрестных поселков, но и из городов Ворошиловска (ныне
Алчевск), Кадиевки (ныне Стаханов), Донецкой области. По свидетельствам документов 10 июля 1959 года, в день Десятой пятницы, в Рассыпную Балку пришло около 350–400 человек, преимущественно женщин.
Было предложено исполкому Ворошиловского (Алчевского) райсовета
депутатов трудящихся до 15 сентября 1959 года «ввиду невозможности
полезного использования так называемых «святых» колодцев, из-за их
маломощности, … и учитывая, что эти водоисточники используются религиозными шарлатанами для организации паломничества, влекущего
за собой отрыв людей от полезного труда» было решено забетонировать
«святые» колодцы»13. Массовое паломничество в Малоивановку властям
удалось прекратить в 1960-е годы.
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В конце 40-х годов ХХ века ЦК КПСС было принято ряд постановлений, направленных на усиление антирелигиозной кампании в средствах массовой информации через пропаганду научного мировоззрения,
борьбу с пережитками невежества и предрассудков среди людей. Результатом такой работы стало снижение посещаемости церквей, «исправного излечения от религиозного угара». Посещение церковных богослужений стало уделом «дряхлых стариков». Работающие на предприятиях, в
учреждениях, трудоспособные колхозники стали редкими гостями среди
прихожан.
Сегодня церковь и религия, которые долгие десятилетия претерпевали гонения и нападки, находились под неусыпным оком государства,
ступили на новый этап. Вновь возрождаются религиозные обычаи, открываются церкви, монастыри, возобновляется паломничество к святым
местам. Все больше людей, особенно молодежи, приобщаются к канонам церкви и свершению таинств. Все эти тенденции красноречиво свидетельствуют о том, что мощная советская антирелигиозная кампания
потерпела крах.
Государственный архив Луганской области (далее Госархив Луганской обл.),
ф. Р–435, оп. 1, д. 3, л. 5.
2
Там же, ф. Р–693, оп. 1, д. 1208, л. 31.
3
Там же, д. 1221, л. 210.
4
Там же, ф. Р–1173, оп. 4, д. 42, л. 48–49.
5
Там же, ф. Р–1168, оп. 2, д. 22, л. 19.
6
Там же, ф. Р–435, оп. 2, д. 22, л. 49.
7
Там же, ф. Р–1168, оп. 1, д. 1283, л. 30.
8
Там же, ф. Р–435, оп. 2, д. 143, л. 1.
9
Там же, ф. Р–693, оп. 1, д. 1217, л. 108.
10
Там же, ф. Р–373, оп. 1, д. 501 л. 53.
11
Там же, ф. Р–435, оп. 2, д. 9, л. 134.
12
Там же, ф. Р–2673, оп. 1, д. 31, л. 1–3.
13
Там же, д. 33, л. 6.
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№1
СПИСОК ЗАКРЫТЫХ МОЛИТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПО ЛУГАНСКОМУ ОКРУГУ [1924 г.]
№
п.п.

1

Место нахождения дома
культа

Название

с. НижнеБогдановка
Петровского района

старо
обрядческий
молитвенный дом

По чьей
инициативе
закрыт

самой общиной за
переходом
в другое
помещение

27

Какие имеются постановления о
закрытии

Для каких
целей и как
используется
здание

постановление общего
собрания
верующих в
количестве
650 чел.

используется полностью под
клуб

Іс т орія Ук раїни
№
п.п.

Место нахождения дома
культа

Название

По чьей
инициативе
закрыт

Какие имеются постановления о
закрытии

Для каких
целей и как
используется
здание

2

с. Славяно
сербск того
же района

церковь

граждан

Луг.
Окрликвид
комом 6/Х-23
г. №3 §3

Не использованы
вовсе

3

с. Трехизбенка
Славяно
сербского
района

церковь

тоже прот.
№ 14
1923 года

тоже

тоже

4

с. Орехово
Успенского
района

молитвенный старо
обрядческий
дом

ввиду не
подписания
договора

Постановлен. РИКа
утвердил
Окрликвидком

тоже

5

с. Орехово
Успенского
района

тоже

ввиду распада верующих

тоже

тоже

6

г. Алчевск

синагога

Верующие
мотивируя,
что устав
регистрировать
дорого –
решили
совершать
богослужения в І синагоге

нет

тоже

7

кол. Юлино
№ 1 Ивановского
района

молит
в[ений] дом

вследствие
разрушености

нет

тоже

8

совхоз Приволье Шараповского
района

тоже

рабочих
колхоза

постановление общего
собрания
рабочих

полностью
под столовую для
рабочих

9

кол. Гринфельд Ровенецкого
района

молитвенный дом

самих немцев колонистов

нет

Не испо
льзуется;
предпо
лагается
под школу
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№
п.п.

Место нахождения дома
культа

Название

По чьей
инициативе
закрыт

Какие имеются постановления о
закрытии

Для каких
целей и как
используется
здание

10

с. Городище
того же района

церковь при
монастыре

-||-

постановление Ликвидкома
1924 г. про
упразднение
монастыря

Не используется вовсе

11

сл. Дмитриева того же
района

церковь

незаможников

постановление Губ.
ликвидкома
1924 г.

полностью
под клуб

12

Ирменский
рудник
Лоз[ово]Павл[овско
го] района

церковь

рабочих
р-на

постановление общего
собрания
1922 г.

полностью
под клуб

13

Голубовский рудник
того же
района

церковь

рабочих
р-на

тоже

полностью
под общежитие

14

Перво
майск[ий]
рудник

церковь
Никол[аев
ская]

КСМ и
раб. руд.
600 чел. в
1923 г.

постановление общего
собрания
рабочих рудника

полностью
под клуб

Начальник Окрадминотдела
Начальник отдела религиозных культов

(Майстренко)
(Падалко)

Госархив Луганской обл., ф. Р-435, оп. 2, д. 9, л. 108.

№2
ПРОШЕНИЕ ПРИХОЖАН ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА БЕЛОГО
УСПЕНСКОГО РАЙОНА ЛУГАНСКОЙ ОКРУГА О ВОЗВРАТЕ КОЛОКОЛОВ
28 мая 1930 г.

Председателю ВУЦИКа
Петровскому
Уполномоченных Покровской церкви
с. Белого Успенского р-на
Луганской округа

29
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Прошение
Уполномоченные Покровской церкви села Белого просят от имени всей верующей общины возвратить колокола, которые сняты против желания верующих в начале сего года.
Мы как верующие лишены возможности по-христиански исполнять свои
обряды без колоколов.
1930 год 28 мая
Председатель уполномоченных
Беловской религиозной общины (подпись)
Секретарь (подпись)
Госархив Луганской обл., ф. Р–435, оп. 1, д. 1054, л. 117.

№2
СПИСОК КОЛОКОЛОВ, ИЗЪЯТЫХ ИЗ ЦЕРКВЕЙ
В ЛУГАНСКОМ ОКРУГЕ
В ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 1929 г. ПО 1 АПРЕЛЯ 1930 г.
№№
по
черзі

1.

2.

Сума

Місто Луганськ

Казанська церква, синод[альної] орієнтації

9

-

8760

6132

-

Добровіль
но здані
релігійною
громадою

- || -

Армянська
церква

3

-

259

155

40

Теж

- || -

Миколаївський собор,
синод[альної]
орієнтації

10

-

5606

3924

20

Церква
зачинена

- || -

Католицький
костел

3

-

447

268

20

Зачинено

- || -

Преображенська церква,
соборно-єпис
копської
орієнтації

8

-

2350

1645

-

Зачинено

- || -

Петропавлівська церква,
соборно-єпис
копської
орієнтації

7

-

3226

2258

20

- || -

- || -

Німецька кірха

1

-

164

98

40

- || -

5.

6.

7.

Вага

Назва та
орієнтація
молитовного
будинку

3.

4.

Кількість
знятих
дзвонів
(в штуках)

Місце знаходження
молитовного
будинку де
знято дзвони

30

тони

кг

крб.

коп.

Примітка
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№№
по
черзі

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Місце знаходження
молитовного
будинку де
знято дзвони

Назва та
орієнтація
молитовного
будинку

Кількість
знятих
дзвонів
(в штуках)

Село Городище
Алчевського
району

Старообрядницька церква

Місто Кадіївка

Вага

Сума
Примітка

тони

кг

крб.

коп.

7

-

1820

1274

-

- || -

Георгіївська
церква синод[альної]
орієнтації

4

-

857 1/2

600

20

- || -

Село Колпаково Червоно-Промінського
району

Володимирська церква,
соборно-єпис
к[опської]
орієнтації

5

-

920

644

-

- || -

Село Петрово-Красносельє Червоно-Промінського
району

Преображенська церква,
cтарослов’янськ[ої]
орієнтації

4

-

1016

710

50

- || -

Слобода
Д’яково
Дмитрівського району

Івана
Милостивого
церква,
соборно-єпис
к[опської]
орієнтації

5

-

2708

1895

60

- || -

Село Ново-Богданівка Петровського
району

Івана-Купала
церква, Старообрядницька

4

-

405

243

-

Добровільно здані

Село Б-Черніговка Петровського
району

Троїцька церква, соборноєписк[опської]
орієнтації

1

-

560

392

-

- || -

Копальня
Паркомуна
Алчевського
району

Вознесенська
церква, синод[альної]
орієнтації

3

-

426

298

20

- || -

Село Біле
Успенського
району

Покровська
церква,
старосло
в’янс[ької]
орієнтації

4

-

973

571

20

Постанова
ОИК
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№№
по
черзі

17.

18.
19.

20.

21.

Місце знаходження
молитовного
будинку де
знято дзвони

Назва та
орієнтація
молитовного
будинку

Кількість
знятих
дзвонів
(в штуках)

Вага

Сума

тони

кг

крб.

коп.

Примітка

Різдво-БогоСело Геродиц[ька].
оргієва
церква,
Успенського
соборнорайону
єпископськ[ої]
орієнтації

6

-

1653

1157

10

- || -

Покровська
Село
церква,
Оріхово
соборноУспенського єпископськ[ої]
району
та синодальн[ої] орієнтації

11

-

1400

980

-

Зачинено

Єкатерининська церква,
соборноєпископськ[ої]
орієнтації

6

-

880

616

-

- || -

ОлександроСело КаНевська
менка
церква,
Успенського
соборнорайону
єпископськ[ої]
орієнтації

4

-

975

682

50

- || -

1

-

132

74

20

- || -

Село Сокольники
Слов’яно
сербського
району

22.

Місто
Кадіївка

Католицький
костел

23.

Село
Суходол
Ново-Світловського
району

Успенська
церква,
старослов[’янської]
орієнтації

- || -

Село Миколаївка
Ново-Світловського
району

Миколаївська
церква, старослов[’янської]
орієнтації

- || -

24.

25.

26.

Пантелей
монівська
Сл. Павлівка
церква,
Ровенецькособорного району
єпископськ[ої]
орієнтації

5

-

Сл. НагальноТарас[івка]
Ровенецького району

32

1609

1126

-

- || -
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№№
по
черзі

Сума

Місто Луганськ

Воскресенська
церква,
соборноєпископськ[ої]
орієнтації

8

-

1855

1319

50

Добровіль
но здані
релігійною
громадою

- || -

Троїцька церква, соборноєпископськ[ої]
орієнтації

4

-

1111

777

70

- || -

Івано-ЗаСело Лозочатьєвська
во-Павлівка
церква,
соборноКадієв
ськ[ого] р-ну єпископськ[ої]
орієнтації

1

-

32

22

40

- || -

253

40

Добровіль
но здані
релігійною
громадою

30329

20

28.

30.

Вага

Назва та
орієнтація
молитовного
будинку

27.

29.

Кількість
знятих
дзвонів
(в штуках)

Місце знаходження
молитовного
будинку де
знято дзвони

Сл. Б. Суходол Сорочинського
р-ну
Разом

Георгієвська
церква,
соборноєпископськ[ої]
орієнтації

3

тони

-

131

кг

362

43 тон
43655
655 ½
½
кг

крб.

коп.

Примітка

Товариш Завідувача Окрадмінвідділу
Начальник Луганської Окрміліції				

Васильєв

Інспектор Культів						

Жигалов

Госархив Луганской обл., ф. Р-435, оп. 1, д. 1054, л. 62–63.
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З ІСТОРІЇІсАРХІВНОЇ
СПРАВИ

УДК 930.25(35)

Лариса Левченко
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ
НА СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ

У статті на підставі результатів археологічних розкопок і наукових
досліджень обґрунтовано наукові засади організації архівної справи в
державних архівах Стародавнього Сходу. Проаналізовано способи забезпечення
збереженості використовуваних носіїв інформації, експертизу цінності
документів, методи систематизації документів, особливості функціонування
довідкового апарату та надання доступу до архівних документів. Доведено, що
на Стародавньому Сході архіви й архівна справа були організовані на наукових
засадах, близьких за своїми поняттями до сучасних.
Ключові слова: архіви Стародавнього Сходу; архівна справа Стародавнього
Сходу; архів Ебли; архів Ура; архів Марі; архів Угаріта; архів Хетської імперії
(Боказкейський архів); архів Калаха (Німруда).
В статье на основании результатов археологических раскопок и научных
исследований показано научные основы организации архивного дела в
государственных архивах Древнего Востока. Проанализированы способы
обеспечения сохранности используемых носителей информации, экспертизу
ценности документов, методы систематизации документов, особенности
функционирования справочного аппарата и предоставления доступа к архивным
документам. Доказано, что на Древнем Востоке архивы и архивное дело были
организованы на научных принципах, близких к современным.
Ключевые слова: архивы Древнего Востока; архивное дело Древнего
Востока; архив Эблы; архив Ура; архив Мари; архив Угарита; архив Хеттской
империи (Боказкейский архив); архив Калаха (Нимруда).
The artecle grounds the scientific bases for the archival affairs in the public archives of the Ancient East. It analyses the ways of preservation for the applied information media, documents appraisal, documents systematization methods, reference
apparatus functioning, and archival documents access. It proves that in the Ancient
East, archives and archival affairs were developed on scientific bases conceptually
close to the current ones.
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Концепція суспільно-економічних формацій передбачала лінійний
розвиток історії, за якого на нижчому щаблі перебували рабовласницькі
цивілізації Стародавнього Сходу, і була цілком європоцентристською.
Головний фундатор формаційної теорії К. Маркс стосовно Стародавнього Сходу вже мав сумніви й у своїх працях ще в середині ХІХ ст.
стверджував не рабовласницький характер східних цивілізацій, а особливий азіатський спосіб виробництва (тут і далі курсив наш – Л. Л.)1.
Щоправда, пізніше, очевидно під впливом європоцентризму, К. Маркс
став уникати цього поняття в своїй формаційній теорії. В радянській
історичній науці у 20–30-х рр. ХХ ст. низка вчених-сходознавців намагалася обґрунтувати унікальність східних суспільств на відміну від
класичних рабовласницьких у Стародавніх Греції та Римі, що відповідно ставило під сумнів концепцію суспільно-економічних формацій
і говорило про багатоваріантність історичного процесу. Це було не
припустимо для Й. Сталіна, тим більше, що проводилися аналогії між
азіатським способом виробництва та соціалізмом. Й. Сталіну потрібні
були не цивілізаційні досягнення Стародавнього Сходу, а ствердження існування рабовласництва та класової боротьби в Давньому Світі.
Всілякі дискусії щодо азіатського способу виробництва та унікальності
східного шляху розвитку були припинені в СРСР, а саме поняття вилучено з наукового обігу. Неабияку роль у цьому відіграв найвидатніший радянський сходознавець, академік В. Струве, котрий перейшов
на бік сталінської позиції та остаточного оформив п’ятичленну теорію
суспільно-економічних формацій. Дискусії прихильників формаційної
теорії та концепції азіатського способу виробництва відновилися після
ХХ з’їзду КПРС (1956) і тривали аж до розпаду СРСР в 1991 р., коли
монополія формаційної теорії в історичній науці зникла сама собою.
За відмови історичної науки від концепції суспільно-економічних формацій очевидної актуальності набув перегляд процесу розвитку історії
людства на нових методологічних засадах2. У цьому контексті на пострадянському просторі виникли нові дискусії щодо азіатського способу виробництва на Стародавньому Сході.
Сьогодні питання про унікальність цивілізацій Стародавнього Сходу
стало ще більш актуальним через загострення тисячолітнього конфлікту
«Захід–Схід», що набув нового змісту й виявляється в політичній, економічній, релігійній, науковій, культурній і ментальній сферах. Через властивий західній історичній науці європоцентризм завжди зменшувалися
досягнення східних цивілізацій і підносилися здобутки Стародавніх Греції та Риму, їхня демократія, результати в сфері науки і культури. Зовсім
небагато вчених мали сміливість об’єктивно оцінити їхні досягнення й
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розкрити справжнє підґрунтя так званого прогресу. Як результат ми отримали викривлене розуміння історії людства. На відміну від Стародавніх Греції та Риму, де «громадянське суспільство» досягало процвітання, експлуатуючи рабський труд, Стародавній Схід розвивався завдяки
технологічним досягненням й неймовірним зусиллям щодо організації
суспільства на колективне опанування природних умов із метою виживання. Суть азіатського способу виробництва полягала в наявності адміністративно-командної системи, централізованому управлінні економікою, державній власності на землю, засоби виробництва, абсолютній
владі бюрократії. Р. Нуреєв писав, що за азіатського способу виробництва
держава мала монополію ще й на передавання з покоління до покоління
інформації3. Однак, лише таким шляхом на той час і в тих умовах можна
було організувати людей на здобуття засобів для виживання.
З управління господарськими процесами з’явилися потреби не лише
в заснуванні держави та її апарату, а й у створенні писемності, документах та архівах. Е. Познер зазначав, що Стародавній Схід заповів нам
більшу кількість архівних документів, ніж уся Середньовічна Європа
загалом. На жаль, про існування архівних джерел і самих архівів на Стародавньому Сході людство почало дізнаватися лише з середини ХІХ ст.,
коли розпочалися систематичні археологічні дослідження. До того часу
європейська історична наука вже сформувала своє упереджене ставлення
до східних цивілізацій як до таких, що перебували на низькому ступені
розвитку. Стан зберігання архівів, ставлення влади і суспільства до них
є свого роду індикатором ступеню розвитку цивілізації. Відтак, архіви
Стародавнього Сходу повинні сказати своє слово у вирішенні проблеми
унікальності східних цивілізацій і визначенні досягнень Стародавнього
Сходу. Отже, цією публікацією ми маємо на меті привернути увагу до
державних архівів та організації архівної справи на Стародавньому Сході.
Важливий внесок у дослідження архівів Стародавнього Сходу справили вчені США (Інститут сходознавства Університету Чикаго), Франції,
Німеччини, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Туреччини:
археологи, шумерологи, ассиріологи, хеттологи й, нарешті, архівознавці.
Щоправда, як писав Е. Познер, археологи спочатку не визнавали архівну
природу знайдених текстів на глиняних «таблетках» (плитках) і називали
їхні сховища бібліотеками, навіть уникали термінів «документ» і «архів», а архівісти, не звиклі мати справу з такими носіями документної
інформації, взагалі не звертали на них увагу4. Однак, на сьогодні вченими доведено архівну природу документів на глиняних «таблетках» і
визначено місця їхнього зберігання як архіви (Ф. Мілкау, А. Кампмен,
Н. Шнайдер)5. Зокрема Н. Шнайдер чітко визначив головні характеристики архівів глиняних «таблеток»: 1) написані на глині документи зберігалися для майбутнього використання у спеціальних сховищах; 2) сховища
концентрували економічні документи, а не літературні твори; 3) архівні
документи зберігали у спеціальних глиняних контейнерах, виготовлених
і використаних виключно в архівних цілях; 4) до контейнерів із глиня36
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ними «таблетками» прикріплювали глиняні ярлики, за допомогою яких
ідентифікували пакування як контейнер із глиняними «таблетками»;
5) документи вміщувалися до різних контейнерів згідно з предметною
систематизацією; 6) вміст контейнеру залежав не від кількості документів, а від хронологічного періоду (вказаного на глиняному ярлику)6.
Вченими встановлено, що Стародавній Схід виробив властиві глиняному носію інформації методи зберігання (Е. Познер, М. Вайтмайєр)7.
На думку Е. Познера, фізична природа цього носія інформації була фундаментальним елементом, який забезпечив «виживання» архівів. Архіви розміщували у спеціально збудованих або переобладнаних будівлях.
Внутрішнє планування спеціальної архівної будівлі іноді представляло собою (Лагаш, Нузі і Сіппар) систему вузьких галерей, обладнаних
глиняними стелажами (лавами) вздовж стін (див. рис. 1). У низці архівів були влаштовані дерев’яні стелажі (Ебла, Ур, Каніш, Богазкейський
архів). З огляду на безпеку в архівних спорудах часто не було дверей
і потрапляли до них лише через вхід з даху будівлі (наприклад, архів
Гірсу). Архівні сховища опечатувалися печатками. Архівісти глиняних
«таблеток» були добре обізнані із тим, що незагартована випалюванням
«таблетка» може кришитися в гарячому кліматі Месопотамії, якщо не
дотримати в архівній будівлі належний вологістний режим. Наприклад,
в архіві храму Еанни в Уруку підлога у сховищі виглядала як система
низьких канавок із цегли, збудованих паралельно одна до одної таким
чином, щоб у борознах між ними вода текла і випаровувалася. Е. Познер
зазначав, що архівні будівлі, споруджені за Нововавилонського царства
(626–539 рр. до н. е.) і перебудовані за Ахаменідів (539–331 рр. до н. е.)
забезпечували збереженість документів лише завдяки «обладнанню для
кондиціювання повітря». Учений виокремив три види засобів для зберігання документів у сховищах: 1) ніші (архіви храму Набу в Хорсабаді,
канцелярії ассирійської імперської адміністрації в Німруді); 2) відкриті стелажі (Угаріт, Пілос, Ебла); 3) контейнери (корзини, бокси, сосуди
(глеки)). Корзини (Марі) частково задовольняли вимогам забезпечення
збереженості, оскільки не надавали документам реального захисту від
несанкціонованого доступу. Контейнери / бокси (Ур, Кноссос, Пілос) виготовляли з дерева або глини із бронзовими петлями і ручками. Сосуди/
глеки або глиняні чани (Кіш) розташовували уздовж стін сховища. Крім
того, в Німруді знайдено «таблетки» із отворами і мотузками в них. Це
доводило, що «таблетки» підвішувалися на жердинах у вертикальному
положенні8.
К. Вінхоф у вступній статті до збірки матеріалів 30-ї Міжнародної
зустрічі ассиріологів «Клинописні архіви і бібліотеки» (Лейден, 1983 р.)
доводив, що давні архівісти дотримувалися «принципу походження» та
систематизували документи за «архівними фондами», хоча й не вживали цих термінів. Учений указував на приклади створення спеціалізованих історичних архівів, хоча переважна більшість архівів зберігала
документи з практичною метою. Архівісти, відбираючи документи для
довготермінового зберігання, здійснювали експертизу цінності. Нецінні
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документи (глиняні «таблетки») використовувалися як
матеріал для спорудження
будинків9.
Г. Гуссенсом, Е. Вейднером, Й. Папріцом були запропоновані способи відновлення і дослідження
оригінальних
колекцій10.
Відповідно до них глиняні «таблетки» спершу вивчалися за місцем їх виявлення, затим, зберігаючи
оригінальне групування в
ансамблі за сховищами або
групами сховищ, публікувалися, на завершення систематизувалися й на них укладався аналітичний опис.
Рис. 1. Система вузьких галерей у спеціально
Вченими приділено
збудованій архівній споруді в Лагаші
увагу
розвиткові освіти
(Posner E. Archives in the Ancient World / Ernst
на
Стародавньому
Сході,
Posner. – Cambridge, Massachusetts:
хоча
досі
у
колі
малодоHarvard University Press, 1972. – Р. 55).
сліджених перебуває подальша службова кар’єра випускника школи писарів. Видатний американський ассиріолог Б. Ландсбергер уважав, що 70% писарів обіймали
адміністративні посади, 20 % – працювали в приватному секторі, а решта присвячувалася медицині, магії, культу11. Зазвичай писарі походили
з елітної верстви суспільства. Вони прагнули вищої кваліфікації для
призначення на керівні посади. Архівіст, відповідальний за економічні,
адміністративні або юридичні документи, повинен був мати уявлення
про функціонування цих сфер. Якщо ініціативність і амбіційність були
властивостями його характеру, він перебирав на себе керівні функції. У
Хеттській імперії (бл. 1800–1180 рр. до н. е.) писар глиняних «таблеток»
належав до сановників двору, щоденно замість царя промовляв молитви богу Теліпіну, як хранитель державного архіву одержував спеціальні
знаки пошани і відповідну винагороду за службу. У списку царя Бур-Сіна (бл. 2253–2245 рр. до н. е.), що визначав розмір окладів священиків і
вищих посадовців, вказано, що завідувач архіву мав третє за розміром
жалування та вищий за начальника поліції ранг у державі12.
Загалом учені дійшли висновку, що на Стародавньому Сході документ відігравав важливу роль у процесах управління; архіви за статусом
і кількісно перевищували бібліотеки; архівна справа була однією з провідних галузей життєдіяльності суспільства.
Очевидно, найстарішим із виявлених археологами державних архівів є архів Ебли (сучасна Сирія), торгового міста-держави, вплив якого
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поширювався від східних кордонів Єгипту до Перської затоки і сучасної Туреччини. Документи архіву датовано другою пол. ІІІ тис.
до н. е. Архів Ебли відкрито італійським археологом, професором
археології та історії мистецтв Давнього Близького Сходу університету Рима Паоло Маттеа під час
роботи експедиції 1974–1975 рр.13
Клинописні «таблетки» державного архіву, розташованого у
царському палаці «G», знайдено
в приміщеннях трьох різних типів
(див. рис. 2): 1) сховищах постійного або тимчасового зберігання;
2) кімнатах, в яких «таблетки»
перебували під час руйнації будівлі; 3) кімнатах, в яких «таблетки»
були випадково залишені під час
транспортування їх з одного місця
до іншого. Спеціальних сховищ
постійного зберігання виявлено
три, а саме: 1) головне архівосховище зовнішнього сектору адміністративного корпусу (L. 2769),
поряд із двором аудієнцій; 2) мале
архівосховище (L. 2712) на північному кінці двору аудієнцій;
3) північне трапецієвидне сховиРис. 2. План розташування архівних
ще (L. 2764) внутрішнього сектосховищ у палаці Ебли. Літерами
ру адміністративного корпусу. В
А (L.2586), B (L.2712), C (L.2769),
L. 2769 знайдено понад 14700 ціD (L.2675), E (L.2764), F (L.2552)
лих «таблеток» і фрагментів, у
позначено сховища архіву.
L. 2712 – близько 900 одиниць, в
(Archi A. The archives of Ebla / Alfonso
L.2764 – понад 500 одиниць. Крім Archi // Cuneiform Archives and Libraries.
Papers read at the 30e Rencontre
того, в кімнаті L. 2875 того ж адміністративного корпусу виявлено Assyriologique Internale. Leiden, 4–8 July
1983. Ed. By Klaas R.
ще 650 «таблеток», розкиданих по
Veenhof. – Leiden: Nederlands Instituut
приміщенню. У сховищах другого
voor het Nabije Oosten, 1986. – P. 73).
типу, а саме в L. 2586 північно-західного крила будівлі, як і в L. 2875, «таблетки» знайдено розкиданими
на підлозі. Очевидно, що в цій кімнаті «таблетки» виготовлялися і наносилися тексти. Можливо, що й кімната L. 3462, в якій виявлено три цілих
«таблетки» також належала до адміністративних. Менш ніж 100 фрагментів виявлено в північній частині внутрішнього колонного двору адмі39
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ністративного корпусу. Документи, знайдені на дерев’яних ношах, очевидно переносилися в такий спосіб, оскільки глиняні «таблетки» мали
значну вагу. Біля вхідних дверей до двору аудієнцій знаходилося понад
20 «таблеток» на дерев’яних ношах.
Системи зберігання документів відрізнялися в залежності від сховища. Документи постійних строків зберігання, юридичні, адміністративні
та літературні тексти, розміщувалися на дерев’яних стелажах головного
архівосховища (L. 2769), а тимчасового – на підвісних полицях малого
архівосховища (L. 2712), на високих цегельних лавах трапецієвидного
сховища (L. 2764) та на низьких цегельних лавах зовнішнього вестибюлю L. 2875. Сховища тимчасового зберігання фактично не піддаються
реконструкції, оскільки підвісні полиці з плином часу впали до низу, а
«таблетки» розбилися.
В головному архівосховищі, збудованому із розділовими цегляними
перемичками товщиною в одну цеглу всередині приміщення, дерев’яні
полиці були прикріплені до стін через рівномірні інтервали, про що свідчать діри в підлозі й у стінах, в яких закріплювалися планки. До кожної стіни було прикріплено три полиці (80 см глибиною, 50 см висотою,
2,90 м довжиною вздовж східної стіни та 3,15 м навпроти північної стіни). На момент руйнації архівосховища «таблетки» в основному були
сконцентровані вздовж північної та східної стін (див. рис. 3). В першу
чергу полиці використовували для розміщення квадратних «таблеток»
середнього розміру із щомісячними підрахунками виробленого текстилю
та обігу металів, які складали горизонтальними рядами у вертикальному
положенні. Прямокутні «таблетки» великого розміру складали прямо на
підлозі нижче полиць горизонтально та вертикально. Округлі «таблетки» малого розміру, знайдені на підлозі нижче нижньої полиці, ймовірно
зберігалися в плетених корзинах, знищених вогнем. Літературні тексти
накопичували на верхніх полицях навпроти північної стіни, переважно
в горизонтальному положенні. Середній розмір квадратних «таблеток»
(від 18/21 до 21/22 см), їх товщина (3/4 см), гладенька поверхня та краї
(шириною в 1,5/2,0 см) дозволяли «таблеткам» міцно триматися у вертикальному положенні, згрупованими в горизонтальні ряди (див. рис. 4).
У кожному ряді стояло до 50 «таблеток». Хоча під час руйнації будівлі
всі «таблетки» зсунулися до центру кімнати, однак їхній оригінальний
порядок реконструйовано. Очевидно, що існували правила розміщення
«таблеток» на полицях. Лицьовою стороною «таблетки» були повернуті
до центру сховища, а зворотною – до стіни. Їх виставлено в такий спосіб,
щоб стовпчики текстів знаходилися у горизонтальному положенні. Перший стовпчик тексту завжди був першим стовпчиком лицьової сторони.
Назви місяців у щомісячних звітах про торгівлю текстилем у більшості
зазначено на верхньому горизонтальному ребрі «таблетки». Висота полиць (удвоє вищі, ніж «таблетки»), розміщення першого стовпчика тексту на лицьовій стороні, а також у звітах – зазначення місяця, сприяло
швидкому пошукові потрібного документа. Тільки горизонтальне розміщення «таблеток» дозволяло давньому архівісту швидко прочитати пер40
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Рис. 3. Розкопки Головного
архіву в царському палаці
Ебли, північна та східна
стіни архівосховища.
(Ebla and its Landscape:
Early State Formation in the
Ancient Near East. Ed. by
Paolo Matthiae, Nicoló
Marchetti. – Left Coast
Press, 2013. – Р. 43.).

ший стовпчик, тобто отримати достатню інформацію для ідентифікації
документа.
Значна кількість «таблеток» була розкидана по двору аудієнцій, до
якого доставляли золото та срібло, привозили їжу та напої для посадовців, прибували посланники, листоноші, начальники караванів, що розвозили текстиль та металеві вироби. Ймовірно, що саме в цьому приміщенні написано більшість текстів. Ті, в яких йшлося про текстиль і метали,
спрямовували до головного архівосховища, а ті, в яких обліковували
провізію, – до малого. Юридичні та адміністративні документи писали
у вестибюлі або колонному залі адміністративного корпусу. Вестибюль
був обладнаний зручними лавами для писарів і пристосуваннями для
виготовлення «таблеток» (знайдено величезний низький глек із глиною,
стилоси)14.
А. Арчі намагався відновити «оригінальний порядок» документів
архіву Ебли, застосувавши сучасні архівні методи для їх систематизації та укладання описів. Однак, учений відразу ж зіткнувся із труднощами в обранні схеми систематизації. Хронологічну схему систематизації
неможливо було застосувати, оскільки надто мало документів містили
дати. Навіть ті «таблетки», що мали вказані роки, неможливо було систематизувати у чіткій хронологічній послідовності. Так само не підходили

Рис. 4. Реконструкція
головного архівосховища
державного архіву Ебли.
(Ebla and its Landscape:
Early State Formation in the
Ancient Near East. Ed. by
Paolo Matthiae, Nicoló
Marchetti. – Left Coast
Press, 2013. – Р. 62.).
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інші схеми систематизації, оскільки невідомим був укладач документів,
їхнє призначення, на них не було печаток, найменувань виду документа,
адресатів, а ключові слова (анотації) – важливий орієнтир у систематизації архівів Месопотамії – в державному архіві Ебли не завжди зазначалися. Відтак, потрібно було вивчити текст кожного документа, а за необхідності реставрувати розбиті «таблетки». В результаті дослідження весь
комплекс документів удалося систематизувати за галузями управління та
тематикою питань, відображених у текстах.
До першої групи було віднесено питання забезпечення царської
сім’ї, мешканців палацу, жителів міста та передмість: постачання продуктів харчування (круп, хліба, масла, вина, м’яса, солоду для приготування пива), худоби для забою, одягу, розподіл пайків між робітниками,
розподіл золота між посадовцями. Ці документи (переважно щомісячні
підрахунки) виявлено лише за кілька останніх місяців перед руйнацією
палацу, то ж очевидно, що вони мали короткотермінові строки зберігання й, втративши практичну цінність, знищувалися давніми архівістами.
Потім виявлено другу групу документів, які належали до різних секторів економіки: землеробство та облік врожаю зернових, насамперед
ячменю, тваринництво, обіг металів, у т. ч. дорогоцінних, виробництво
текстилю, видобуток нафти, організація різних робіт. У ній виокремлено
найбільш значущі підгрупи: про експорт тканин, золота, срібла, бронзи,
міді (торгові договори, контракти, царські укази, що регулювали комерційні відносини з іншими державами тощо). Документи підтверджують,
що Ебла мала чи не найпершу економіку в Давньому світі та була центром міжнародної торгівлі.
Третю групу сформовано із міжнародних договорів і протоколів
політичного характеру, царських листів, указів, політичних трактатів.
Четверта група – адміністративні документи (списки міст і сіл, інвентарі
майна, листи посадовців до царя, царські постанови тощо). П’ята група –
літературні, лексичні та наукові праці (заклинання, гімни богам, міфологічні тексти, в т. ч. шумерською та семітською мовами, а також двомовні
(словники), математичні задачі).
Очевидно, що ці групи документів мали довготривалі або постійні
терміни зберігання, оскільки «таблетки» виглядають якіснішими, тексти
записано ретельніше, для зберігання виділено кращі місця головного архіву. Окрему групу склали шкільні тексти, вправи, двомовні списки. Ці
документи потрапили до архіву випадково, однак вони свідчать про наявність в Еблі центра підготовки писарів, яких навчали різним мовам15.
Таким чином, ймовірно, що давні архівісти застосовували тематичну
систематизацію документів у державному архіві Ебли. Документів генеалогічного характеру архів не містив, однак із наявних текстів було виявлено імена царів Ебли. Це дало можливість уточнити датування всього
комплексу документів, а саме 2400–2250 рр. до н. е. Дешифровкою, публікацією та вивченням документів Ебли займалися П. Маттеа, А. Арчі,
Дж. Петтінато, Р. Біггс та інші вчені16. Документи з державного архіву
Ебли спочатку надійшли на зберігання до Національного музею Сирії в
42
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Алеппо, 1987 р. частину матеріалів передано до Музею Ідліб (Сирія)17.
Отже, Ебла надає нам приклад першого в світі спеціально організованого державного архіву.
За ІІІ династії Ура (Тель-Ель-Мукайяр, Ірак), яка правила в Месопотамії у 2112–2003 рр. до н. е. (Старовавилонський період), її міста
процвітали: завдяки удосконаленим іригаційним системам інтенсивно
розвивалося сільське господарство; управління державою здійснювалося на основі жорсткої централізації; функціонували судова, податкова,
банківська системи; великі царські, храмові та приватні господарства
застосовували працю вільнонайманих робітників; будь-яке виробництво
контролювалося й обліковувалося в документах писарями; у школах навчали грамоті й кар’єрне просування отримували лише добре освічені
чиновники. В основі економіки лежало право царя на землю, царські маєтки були найбільшими. Хоча шумерська мова за ІІІ династії Ура була
офіційною мовою діловодства у державних органах, однак, семітська та
аккадська широко вживалися як розмовні18. Вперше клинописні «таблетки» Ура знайдено П’єтро делла Валле ще 1625 р., детальні археологічні
розкопки в Урі здійснено експедицією Леонарда Вуллі19.
Архіви за ІІІ династії Ура зберігали величезну кількість документів,
багато з яких дійшло до наших днів (тільки документів господарського
характеру налічується понад 100 тис.). Для архівів будувалися спеціальні
приміщення або пристосовувалися існуючі споруди. Так, вчені вказують
на перебудову за царської династії Ларси (2025–2005 рр. до н. е.) «Великих воріт» (частина палацу) на «Таблетковий дім» (архів). Попередню
класифікацію документів здійснювали писарі у діловодстві, помічаючи
на «таблетці» найменування класу, до якого вона належала, як-то: жертвоприношення, прокладання іригаційних каналів, огляд польових угідь,
виплата винагороди тощо. В Урі за ІІІ династії документи в державному
архіві були систематизовані за хронологією, затим за органами управління. Знайдені в Урі контейнери, очевидно, спеціально виготовлялися
з метою зберігання в них архівних документів. Ярлики на архівних контейнерах ідентифікували пакування: відображали тип документів, уміщених до нього, та інформацію про відповідальну за створення документів посадову особу; показували крайні дати документів у контейнері20.
Зазвичай кожний контейнер містив документи, створені протягом одного
року. В цьому випадку ярлик ясно свідчив: «Від першого до дванадцятого місяця, 12 місяців». Якщо в один контейнер уміщували документи за
триваліший період, це чітко зазначали на ярлику: «Від першого місяця
року ŠS 5 до одинадцятого місяця [і] 26 дня року ŠS 9, тобто 59 місяців і
26 днів, у тому числі один високосний місяць»21.
Значущі архіви, що надають уявлення про організацію архівної справи Стародавнього Сходу, безумовно, належать Марі. Впливовий політичний центр кінця ІІІ – поч. ІІ тис. до н. е., Марі, заповів нам понад 20 тис.
глиняних «таблеток» часів ассирійського панування, у т. ч. періодів царювання Шамши-адада І (1813–1781 рр. до н. е.) та Зімріліма (бл. 1780–
1757 (1776–1761) рр. до н. е.), останнього ассирійського правителя, пе43
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Рис. 5. План палацу
міста-держави Марі
із зазначенням
архівних сховищ.
(Carminati E. Gli archive
reali di Mari / Eleonora
Carminati. – Università Ca’
Foscari Venezia, Storia del
Vicino Oriente Antico Sp.:
Anno Accademico,
2009–2010. – S. 10.).

реможеного великим вавилонянином Хаммурапі (1793–1750 рр. до н. е.).
Головні архівні комплекси виявлено 1974 р. у результаті археологічних
досліджень царського палацу французьким археологом Андре Парро та
його колегами. Хоча за десять років до цього відкриття, під час XIV та
XV експедицій, А. Парро виявив 300 «таблеток», що здебільшого належали адміністрації царя Яхдун-Ліма (1820–1796 рр. до н. е.). Тоді вчений
скаржився, що відчуває брак чогось найважливішого для відтворення
повної картини життя у палаці ІІІ тис. до н. е. Ж. К. Маргерон писав, що
комплекс будівель палацу Марі поділений на автономні сектори, кожен із
яких мав конкретне функціональне призначення та власний архів22. Італійська дослідниця Е. Кармінаті спробувала здійснити віртуальний тур
по палацу з метою реконструкції документообігу та архівної організації
в Марі (див. рис. 5).
Головний архів (кімната 115), в якому зберігалося дипломатичне
листування двох останніх царів Марі, знаходився в адміністративному
корпусі палацової будівлі, недалеко від тронної зали (М). В кімнаті 108
зберігалося понад тисячу глиняних «таблеток», у текстах яких йшлося
про внутрішнє управління державою та функціонування її економіки
(листи, контракти, документи бухгалтерського обліку). Ймовірно, що сусідні кімнати (106 і 109) використовувалися в адміністративних цілях.
У кімнаті 110 знайдено багатюще зібрання документів економічного характеру, а також кореспонденція, що надходила із другого палацу царя, в
кімнатах 51–52 – листування царя і цариці, в кімнатах 40, 116 – документи про функціонування гарему, в кімнатах 2, 3, 4, 5 – документи про постачання царського столу й управління резиденцією царя. В зоні А (кім44
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ната 156) виявлено документи бухгалтерського обліку, що висвітлюють
діяльність персоналу палацу; в зоні S – документи, в яких йдеться про
постачання на склади палацу сировинних продуктів. У кімнатах 215–218
очевидно знаходилася металургійна майстерня, в котрій виявлено списки чоловіків, які перебували на військовій службі, та реєстр на понад дві
сотні жінок, здатних займатися ручною працею23. Крім цього, Ж. К. Маргерон указує, що в кімнаті 215 знаходилися документи, датовані періодом
правління ІІІ династії Ура (2112–2003 рр. до н. е.) та Зімріліма (1780–
1759 (1776–1761) рр. до н. е.)24. В документах часів царювання Зімріліма
згадується чоловік на ім’я Іасім-Суму, навчений у школі писарів і призначений на посади начальника бухгалтерії та відповідального за архіви
палацу. Відбитки його печаток знайдено на багатьох документах Марі25.
Прискіпливий погляд на архіви царського палацу Марі виявляє відсутність концентрації «таблеток» в одному місці. На цей факт свого часу
вказав Е. Познер. Учений писав, що Марі демонструє цікаві спроби децентралізації адміністративної відповідальності та відповідних архівних
засобів зберігання. Ми ясно бачимо розподіл функцій між чиновниками, кожен із яких відповідав за зберігання створених ним або надісланих йому документів. У Марі не виявлено, як в Еблі, спеціалізованих
архівних сховищ зі стелажами та полицями, натомість знайдено велику
кількість архівних контейнерів, корзин і глеків із «таблетками». Приватні архіви мешканців палацу зберігалися ними самостійно, в корзинах.
Зазначені факти ще раз підтверджують децентралізовану систему зберігання архівних документів у Марі.
Е. Познер дійшов висновку, що архіви Марі спочатку формувалися
відповідно до головних функцій уряду цього міста-держави, закріплених за окремими посадовцями26. Однак, після завоювання Марі царем
Хаммурапі (1758 р. до н. е.), останній, намагаючись посилити царську
владу, наказав перебудувати систему архівів. Знайдено ярлики, що ідентифікували архівні контейнери і корзини із документами, на яких зазначено, наприклад, «листи від слуг Зімріліма» на лицьовій стороні, а на
звороті нанесено дати за хронологією Хаммурапі «32-й рік правління».
Це найбільш ранній приклад організації зберігання та систематизації для
власного використання архівів завойованої держави. Хаммурапі не був
зацікавлений у документах економічного чи адміністративного характеру, інтерес для нього представляли документи політичного змісту та листування царів. Під час повторної систематизації на багатьох документах
зазначено імена архівістів царя Хаммурапі27.
Сьогодні документи архіву Марі можливо систематизувати за їх видами: дипломатичні (листи, копії міжнародних договорів), адміністративні (переписи населення, оподаткування, закупівлі зернових і сировини),
внутрішньої служби палацу (бухгалтерська документація про прибутки
та витрати, облік на складах, заробітна плата, жертвоприношення, постачання царського столу), управління провінціями (листування царя із губернаторами провінцій), юридично-правові, релігійні, приватні28. Андре
Фінет поділяв архівні комплекси Марі на дві групи: адміністративні або
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економічні документи та листування. Документи-листи учений визначав
за наявністю на них адреси або імені одержувача. Серед листів А. Фінет
виокремлював: оригінали листів, написані царями (Зімрілімом), надіслані царям міністрами, губернаторами провінцій і воєначальниками, правителями сусідніх країн (офіційна кореспонденція), жерцями, дружинами
царя; копії відправлених листів і проекти листів; перехоплені листи, які
не вдалося отримати одержувачам; листування між чиновниками; приватне листування (дві останні групи представлені незначною кількістю
документів)29. Ж. К. Маргерон виокремлював в архівах Марі дві групи
за хронологією: архіви епохи Зімріліма, законсервовані під час руйнації
палацу; ранні архіви ассирійської епохи (близько 1796–1776 рр. до н. е.),
періоду правління Яхдун-Ліма (1820–1798 рр. до н. е.) та Суму-Ямама
(1798–1796 рр. до н. е.), епохи шакканаку (2266 – близько 2000 рр. до
н. е.)30.
Абрахам Мелемет звернув увагу на важливі аспекти забезпечення
збереженості та доступу до архівів у Марі. Вчений писав, що всі архівні
сховища в палаці Марі опечатувалися, за ними закріплювалися відповідальні особи. Доступ до архіву був складною процедурою. В цитованому
А. Мелеметом листі, цар наказує Муканнісуму надіслати йому особові
списки, що зберігалися в «опечатаних корзинах в опечатаному сховищі».
Однак, потрапити до архівосховища Муканнісум міг тільки за допомогою ще двох осіб: відповідальною за розбивання печатки на дверях була
принцеса Ініб-сіна, а про місцезнаходження потрібних корзин у сховищі
знав Ігмілум. Тільки тоді Муканнісум разом із іншими чиновниками зміг
узяти корзини і надіслати їх царю, однак розбивати на корзинах печатки
він не мав права.
У листі Зімріліму цариця Шібту згадує його інструкції щодо пошуку
в архіві та передавання під її відповідальність документів до повернення
царя до палацу. Цариця наказала Муканнісуму та ще двом чиновникам
разом із посланцем, який знався на відповідних корзинах із «таблетками», піти до архіву. Там посланець указав сховище, в якому зберігалися
потрібні документи. Чиновники розбили на дверях сховища печатку, за
відбиток якої відповідав Ігмілум, та перенесли корзини із «таблетками»
до апартаментів Шібту. Затим архів був знову опечатаний Шібту. Вона
пише: «двері кімнати я опечатала мотузкою із моєю печаткою». Печатка виглядала як зліпок із глини, зазвичай необпалений, на звороті якого
знаходився відбиток гачка. Мотузка закріплювалася всередині та протягувалася назовні через діру в дверях. Вона служила не лише для опечатування дверей, а й для закриття із середини дверного засову. На стіні
на висоті 1,15 м від підлоги навпроти одвірку прикріплювалося коло,
«дверний дзвіночок», із отвором 2,7 см усередині, в якому закріплювався
гачок 7-10 см. Гачок разом із прив’язаною до нього мотузкою загорталися в м’яку глину як у конверт, а на глині ставилася печатка. Фактично,
двері закривалися герметично. Щоб відкрити двері, запечатані у такий
спосіб, потрібно було розбити печатку та відпустити мотузку. Лише тоді
відкрився б дверний засов усередині (див. рис. 6). Майже на всіх дверях
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Рис. 6. Реконструкція опечатування дверей.
(Malamat A. «Doorbells» at Mari a textual-archaeological correlation /
Abraham Malamat // Cuneiform Archives and Libraries. Papers read at the
30e Rencontre Assyriologique Internale.
Leiden, 4–8 July 1983. Ed. By Klaas R. Veenhof. – Leiden:
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1986. – P. 164.)

в архівних сховищах були встановлені такі пристрої для запобігання несанкціонованому доступу до архівів. Також А. Мелемет описав пристрої,
використовувані для блокування дверей при спробах несанкціонованого
відкриття31.
Публікацію документів Марі здійснювали А. Парро та Ж. Доссін
у виданні «Архіви царства Марі» та інших працях, Ж. К. Маргерон,
А. Арчі, М. Байрот та інші автори32. Сьогодні документи з архіву Марі
зберігаються в музеях Франції та Сирії. Як і Ебла, Марі демонструє серйозний підхід влади до забезпечення збереженості документів.
Найважливішим у розумінні архівної організації Давнього світу було
відкриття архіву Угаріту, торгового міста-держави, що знаходилося на
території сучасної Сирії. Розкопки архівів Угаріту тривали під керівництвом французького археолога Клода Шеффера протягом 1929–1939 рр.
и 1948–1963 рр., затим здійснювалися археологічними експедиціями в
1986–1994 рр. Угаріт перебував під впливом Єгипту в 1400–1350 рр. до
н. е. В 1350 р. до н. е. царський палац, в якому зберігалися ранні архіви,
згорів, тому комплекс документів, що дійшов до наших днів, починається з середини XIV ст. до н. е., з правління царя Нікмадду ІІ. З XIV ст. до
н. е. місто-держава підпало під владу Хеттської імперії. Однак, Угаріт
упродовж усієї своєї історії залишався важливим комерційним центром
Давнього світу і підтримував тісні зв’язки із країнами басейну Егейського моря, Вавилоном, державами Близького Сходу. Близько 1200 р. до н. е.
Угаріт зруйновано «народами моря».
Царський палац (див. рис. 7), перебудований у період XV–XІІІ ст.
до н. е., розміщувався на величезній території у 7 тис. кв. м. У ньому зосереджувалося управління державою та торгово-економічною галуззю.
Знайдені документи написані сьома мовами та п’ятьма видами шрифтів
(угарітська (алфавітний клинопис), хурритською, хетською, шумерською
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Рис. 7. План
царського палацу
в Угаріті із
зазначеними на
ньому архівними
сховищами.
(Yon M. The City
of Ugarit at Tell Ras
Shamra / Matguerite
Yon. – Winona Lake,
Indiana: Eisenbrauns,
2006. – P. 37).

(силабічний клинопис), аккадською (силабічний клинопис), єгипетською
(ієрогліфи), кіпрською33. Вони проливають світло на управління державними справами, економіку, внутрішню політику, міжнародні відносини
та дипломатію.
Центральний вхід до палацу був із Царської площі. Він вів до маленького вестибюлю, зліва від якого знаходилися два сховища (№ 2, 5)
Західного архіву. Затим через Двір І йшов шлях до тронної зали (№ 71),
за якою, у закутку, знаходилося мале сховище (№ 73) – «додатковий архів». У Холі VI та Дворі ІV знайдено розкидані на підлозі «таблетки», це
місце в палаці визначено як «мнимий центральний архів». Через Хол VI
був перехід до Двору V у південно-західному куті палацу, де знаходився басейн. Вісімнадцятиметровим каналом під стінами та вулицею вода
доставлялася із колодязю поза межами будівлі до палацу. У цьому ж південно-західному куті археологи відкрили піч для випалювання глиняних
«таблеток» (1 м у висоту та 1,2 м в діаметрі). Потужність виробництва
дорівнювала близько сотні одиниць. Піч працювала у той час як у палаці
сталася катастрофа: стіна впала і лише тридцять «таблеток» у печі лишилися неушкодженими. «Таблетки», виявлені в південній частині палацу,
ідентифіковано як Південний архів, а знайдені в руїнах західніше Двору V (сховище № 81) – як Південно-західний архів. Із північно-східного
кута Двору V через коридор (№ 62) та кімнати №№ 63 і 64 потрапляли до
Двору ІV. Сховища, розташовані в південно-східній частині цього двору,
визначено як Центральний архів. З кімнати № 64 шлях вів до Двору ІІІ
та кімнати № 57, а з неї до маленьких сховищ №№ 54–56, у яких знайдено велику кількість адміністративних документів. Ці сховища належали
Східному архіву. Маркеріта Йон уважає, що насправді всі архівні сховища знаходилися не на першому поверсі палацу, а на другому. Коли перекриття між поверхами зруйнувалося, важкі глиняні «таблетки» впали
долу й розсипалися34.
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Е. Познер має іншу думку. Вчений ураховував види і зміст документів, знайдених в архівах. Він писав, що Західний архів належав податковій службі, розміщеній таким чином, щоб платники податків із провінцій могли сплатити внески без відвідування будівлі палацу. В сховищах
із надзвичайно масивними стінами знаходився не лише архів, у якому
зберігалися платіжні відомості, а й скарбниця. Аналогічне призначення
мав Східний архів, у якому накопичувалися документи про фінансові й
юридичні справи мешканців столиці та її найближчих околиць. Стосовно
його сховищ Е. Познер погоджувався із їх місцезнаходженням на другому поверсі, навіть указував, що до них вели сходи. Південний архів зберігав документи про відносини з північними хетськими землями.
Південно-західний архів, за Е. Познером, також знаходився на другому поверсі та мав спеціальне призначення, що виокремлювало його з
інших архівних інституцій палацу. Він відігравав роль центрального оперативного підрозділу, до якого стікалися щойно написані «таблетки» для
випалювання в печі. Також він відповідав за відправлення документів до
губернаторів провінцій та володарів іноземних країн. Його співробітники здійснювали переклади документів, надісланих із-за кордону.
Про Центральний архів Е. Познер писав як про величезну інституцію, розташовану аж у восьми сховищах навколо Двору V. Вона зберігала юридичні, майнові і нотаріальні документи (заповіти, дарчі, договори
купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна тощо). «Таблетки» в цьому
архіві для посилення довговічності виготовляли винятково міцними, випалювали з особливою дбайливістю. Центральний архів був найважливішим в палаці Угаріту. Недаремно К. Шеффер назвав його «величезним
нотаріатом». Крім зазначених архівів, Е. Познер описав Архів Малого
палацу Угаріту (сховища № 203 і 204), призначений зберігати документи
про оптові експортно-імпортні операції, здійснювані через південні порти цієї держави. Вчений уважав, що особливе призначення архіву підтверджувало раціональну організацію адміністративної системи Угаріта.
Також він указував на наявність архівів у палацових майстернях. Вони
виготовляли предмети розкоші, котрі царі Угаріту дарували або надсилали в якості данини правителям сусідніх держав. Біля майстерень знайдено зброю, що могла належати вартовим, які охороняли в т. ч. й документи
про облік і розподіл виробленої продукції35. Таким чином, Угаріт яскраво
продемонстрував профілювання архівів відповідно до функцій адміністративних органів держави.
Глиняні «таблетки» Богазкейського архіву знайдено французьким
археологом Ернстом Шантре в 1892–1893 рр. Подальші виявлення архівів Хеттської імперії належать німецьким археологічним експедиціям
1906–1907, 1911–1912 рр. Х’юго Вінклера та Теодора Макріді, 1907 р.
Отто Пастейна, 1931–1939 рр. та після Другої світової війни Курта Біттела, у 1963–1994 рр. Пітера Неве. У Хеттській імперії ймовірніше більшість документів створювалася на дерев’яних носіях інформації. Втім,
вже до початку Другої світової війни археологи виявили в архівах Хаттуси (Богазкале, Центральна Анатолія, Туреччина) понад 15 тис. глиняних
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«таблеток» XVII–XIII ст. до н. е. з текстами хеттською, аккадською та
хурритською мовами. На сьогодні відкрито понад 30 тис. «таблеток» і
фрагментів. Весь корпус документів поділяється на адміністративні (переписи населення, маєтків, данини, виробів палацових майстерень, культового інвентарю), судові (заяви свідків, судові рішення й протоколи),
пророцтва оракулів (стосувалися різних справ від політичних до персональних), обітниці (списки маєтків і майна, обіцяних членами царської
сім’ї богам в обмін на покровительство), протоколи, едикти та декрети,
листування, договори, інструкції (благословення), земельні концесії та
літературні тексти36.
Вчені вважають, «Таблетковий дім» Хаттуси був не лише архівною
інституцією, а й навчальним закладом для писарів. Його центральний
офіс знаходився в палаці та храмах столиці, а філіали – в провінціях імперії. Хеттські писарі за ієрархією розподілялися на вчителів, спостерігачів, копіювальників, писарів на глиняних «таблетках» та писарів на
дерев’яних дощечках. Існували також бюро писарів у складі великих
колективів із головним писарем на чолі. Очевидно, значущими були
освіта та персональні здібності особи для призначення її на посаду головного писаря царства (державного секретаря), функції якого не були
чітко визначені. Наприклад, Міттіннамува займався пророцтвами і керував цивільним сектором; Валвазіті, крім пророцтв, виконував функції
судді, здійснював контроль за економікою та керував штатом писарів;
Маххуззі був суддею та начальником писарів; Такі-Шаррума – здійснював контроль за економікою, цивільним сектором і виконував роль судді.
Переважно, державними секретарями ставали писарі на глиняних «таблетках». Писарі на дерев’яних дощечках призначалися до військових
підрозділів, дипломатичного корпусу, палацової адміністрації та культових закладів37. Писарі не лише фізично створювали документи, а й відповідали за їхнє зберігання.
Величезні «таблеткові» колекції знайдено в будівлях А, B, D, E, K
Верхнього міста, в Нижньому місті в районі Великого Храму І та у «Будиночку на Схилі»; менші – в храмах Верхнього міста та в Нісантепе (див.
рис. 8, 9). Дослідники хетських архівів (Гордін, Шойхер) уважають, що в
Хаттусі розрізняли документи довгострокового (70–76%38), які ретельно
редагувалися та копіювалися, і короткострокового зберігання. Так, у будівлях А, Е, К, Великому Храмі І та у «Будиночку на Схилі» зберігалися
документи довгострокової цінності (історичні, міфологічні, літературні
та наукові тексти, договори з іноземними державами (у т. ч. відомий договір 1269 р. до н.е. із фараоном Єгипту Рамзесом ІІ), інструкції, гімни
та молитви, записи культових свят, ритуалів, пророцтва оракулів). Про
їх розміщення на стелажах свідчить велика кількість деревного попелу
та підпори для підтримки полиць. Всі таблетки є незвично великими,
старанно написаними та випаленими. Ш. Гордін пише, що будівля А була
багатофункціональною: крім архіву (кімната № 5), в ній знаходилася
канцелярія, бібліотека шумеро-аккадської літератури та школа писарів.
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Що
стосується
будівлі Е, то досі тривають дискусії щодо
природи знайденого,
оскільки
бібліотечні матеріали перемішалися з архівними.
Архівні сховища та
адміністративні приміщення,
виявлені
навколо Великого Храму І та «Будиночок на
Схилі»,
показують,
що в них працювали писарі (знайдено
12 бронзових стилосів
і словники), які копіювали документи, а
потім передавали їх на
зберігання до архівів.
Ймовірно, що в «Будиночку на Схилі» та в
будівлі № 6 розміщувалися школи писарів.
Земельні документи зберігалися у будівлі D. Їх не копіювали,
але зберігали так довго
Рис. 8. План Хаттуси (№ 4 – Нижнє місто;
(іноді впродовж кіль№ 5 – Великий Храм 1 із прилеглими архівними
кох століть), як того висховищами; № 6 – «Будиночок на Схилі»;
магала потреба. Е. По№ 31 – Північний комплекс «Нісантепе»;
№ 33 – Царська цитадель)
знер уважав будівлю D
(Hattuša. Hauptstadt der Hethiter in Zentralanatolien
єдиним місцем, де
[Electronic resource]. – Mode of access:
зберігалися матеріали
http://www.hattuscha.de/English/citytour.htm).
суто документної природи39. Близько двох сотень глиняних булл із печатками на них в основному часів правління Суппілуліума І (1380–1334 рр. до н. е.) знайдено
в будівлі D, у Нісантепе та храмах Верхнього міста. В цих документах
йшлося про роздачу земельних наділів. Булли іншого змісту виявлені у
Великому Храмі І. Печатки на буллах були трьох типів: із іменами та титулами царів і цариць у центрі та з розшифровкою імені царя на зовнішньому полі; анонімні царські печатки; печатки вищих посадових осіб,
судових чинів, храмового персоналу. Більшість печаток належить писарям різних рангів. В імперський період у Хаттусі часто використовували
дерев’яні булли, за допомогою яких, крім виділення землі, документували економічну діяльність, військові кампанії, святкові події, вели листу51
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вання, а потім переносили
записи на міцну глиняну
«таблетку». Важливі міждержавні угоди писали
на бронзових або срібних
буллах-пластинах40.
Для організації «таблеткових» колекцій, систематизації та пошуку документів в архівах хеттські
архівісти використовували
такі засоби: колофони, каталоги, постелажні покажчики, ярлики.
Колофони фіксували
ключову архівну інформацію на «таблетці»: назву документа, кількість
Рис. 9. План будівель Царської цитаделі Хаттуси,
«таблеток», використаних
укладений П. Неве, в яких знайдено глиняні
«таблетки» (на основному плані цей комплекс
для запису тексту, назва
будівель позначений під № 33)
серії, кількість ліній). За(Hattuša. Hauptstadt der Hethiter in
звичай колофони розміщуZentralanatolien [Electronic resource]. –
вали в останній колонці на
Mode of access:
зворотній стороні або на
http://www.hattuscha.de/English/citytour.htm).
лівому ребрі «таблетки».
Колофони як засіб для пошуку документів, очевидно, були запозичені
хеттами від інших месопотамських народів. Однак, вони виробили свій
власний стиль, менш деталізований. Уже за часів Давнього Хеттського
царства (1680–1500 рр. до н. е.) писарі робили позначки на документах
«закінчений / незакінчений» або вказували назву роботи. За Середнього
царства (1500–1380 рр. до н. е.) – почали підписувати документи, а у разі
створення копії зазначали джерело та мету копіювання. В імперський період (1460–1190 рр. до н. е.) колофони набули остаточного оформлення.
Яскравим прикладом цього періоду є колофони на «таблетках» із текстами про відзначення свят і здійснення ритуалів. Як зазначено вище,
спершу писарі робили записи свят / ритуалів на дерев’яних дощечках, а
потім копіювати текст на глиняну «таблетку». Іноді цю роботу виконувала команда писарів. Отже, у колофоні вказувалися: кількість скопійованих дерев’яних дощечок; порядковий номер, кількість і номери всіх
глиняних «таблеток», на яких записувався документ; стадії роботи над
документом («закінчений / незакінчений»); детальне найменування документа (назва свята (ритуалу) та день, в який воно відзначалося); мета
створення документа; розміщення; джерело походження документа; ім’я
писаря або писарів (у разі колективної роботи), його звання та генеалогія (сином, онуком, правнуком кого він був, із якого міста походив), ім’я
його вчителя, ім’я його начальника, котрий наглядав за роботою.
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Каталоги і постелажні покажчики містили таку інформацію: найменування документа, першу лінію тексту, автора, кількість «таблеток» у
даній серії, фізичне місцерозташування «таблетки», у т. ч. в комплекті
«таблеток» на полиці. Каталоги виявлено в архівах Царської цитаделі,
Великого Храму І, «Будиночка на Схилі». Вони датовані пізнім імперським періодом. Каталоги зберігалися в окремих кімнатах. Цікаво, що
вони створювалися не на всі документи архіву, а за вибірковим принципом.
Ярлики виготовлялися з глини та прикріплювалися на стелажах навпроти групи або серії таблеток. На них вказувалася назва документа або
назва серії документів. Однак, в архівах Хаттуси виявлено ярлики лише
в кімнаті 5 будівлі А. Можна припустити, що хетські архівісти могли використовувати ярлики не лише з глини, а й з інших тлінних матеріалів41.
Вагому роботу з публікації документів Богазкейського архіву здійснив німецький учений Ганс Вільгельм Гейнріх Ехелолф (1881–1939). Він
не лише керував проектом Близькосхідного департаменту Берлінського
музею «Клинописні документи з Богазкале», а й власноруч робив копії,
транслітерацію та переклад. Редактором цього першого видання хетських
текстів був Отто Вебер, директор департаменту. Частина архіву належала
Берлінському музею, а «таблетки», відкриті в 1930-х рр., – Департаменту
античності Туреччини. Тому першим завданням проекту було списування текстів з усіх «таблеток». Оскільки Туреччина встановила надто короткі терміни, а «таблеток», переданих у 1932 р. було аж 800 фрагментів,
у 1933 р. – 2600 фрагментів, постало завдання їхнього фотокопіювання.
Фотолабораторією опікувалася дружина Ехелолфа – Луїз. Потім робилися транслітерація та переклад текстів з метою їхньої систематизації та
поєднання розрізнених груп й окремих документів. Ехелолф склав тезаурус хетських слів, виявлених у текстах, та картотеку на кожний документ.
Після смерті Г. Ехелолфа підготовкою документів до публікації займався Г. Оттен, якому належать 32 (1942) та 34 (1944) томи видання. Після
Другої світової війни проект продовжувався Академією наук Німецької
Демократичної Республіки і сягнув 60 томів42. 1971–1972 рр. Еммануель
Ларош опублікував перший каталог хеттських текстів. Подальша робота
над публікацією самих документів проводиться членом-кореспондентом
Німецького археологічного інституту та Академії наук і літератури в
Майнці, хеттологом Вільгельмом Гернотом. «Таблетки» з Богазкале зберігаються в музеях Берліна, Лондона, Парижа. Однак, найбільша колекція все-таки належить археологічним музеям Стамбула та Анкари – це
25 тис. цілих «таблеток» і фрагментів. Міністерство культури Туреччини
нещодавно представило колекцію на номінацію для включення до списку об’єктів «Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО»43. Незважаючи на те, що хетти для створення документів у більшості застосовували
тлінні матеріали, їхні «глиняні архіви» дають цінну інформацію з організації архівної справи Давнього Сходу.
Калах (Німруд – столиця Ассирії за часів Ашшурназирпала ІІ (884859 рр. до н.е.); на південний схід від міста Мосул, Ірак) є наймолодшим
53

З іс т орії арх івної с прави

Рис. 10. План царського палацу в Німруді. На плані позначено кімнати 4, 5,
в яких знаходилися архіви імператорської канцелярії; кімнати 11–17,
в яких зберігалися економічні документи
(Posner E. Archives in the Ancient World / Ernst Posner. –
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1972. – Р. 38).

із величезних мегаполісів Стародавнього Близького Сходу. Засноване царем Салманасаром І (1274–1245 рр. до н. е.) місто було перебудоване царем Ашшурназирпалом ІІ. Розкопки Німруда, проведені Максом Маллованом і так захоплююче описані ним у праці «Німруд і його залишки»44,
познайомили істориків із дивовижними палацами, храмовим комплексом Езіди, будинками заможних громадян. Важливим результатом цих
розкопок стали документи урядових органів різних рівнів, архіви храмів,
ділові папери бізнесменів, знайдені в одному місці.
Документи імператорської канцелярії знайдено в кімнатах 4 та 5 у
північному крилі Північно-західного палацу (див. рис. 10). Кімната 4 була
обладнана лавами з обпаленої цегли для канцелярських клерків і двома
рядами цегляних боксів, відкритих зверху. В ній, очевидно, знаходилася й «картотека до різних видів документів, що до них існувала потреба
у швидкому доступі, в той час як Кімната 5, розташована позаду, використовувалася як сховище для постійного зберігання документів». Понад
350 «таблеток», знайдених за періоди правління Тиглатпаласара III (745–
727 рр. до н. е.) та Саргона II (721–705 рр. до н. е.), пов’язано з головними
напрямами державного управління. Серед них захоплений Саргоном II та
перенесений з Урука до Німруда глиняний циліндр, текст котрого за наказом царя змінили в цілях викладення для нащадків його власної версії про
перемогу над Ассирією. Це, мабуть, було однією з найперших підробок
архівних документів з метою моделювання майбутнього.
Документи, що стосувалися управління палацовою економікою, зберігалися відокремлено від політично важливих актів. Кімнати 11–17 та
інші були пристосовані для ведення комерційної діяльності і складування товарів. В них зберігалися «таблетки», у текстах яких йшлося про
кредити, видані сріблом і зерном, продаж рабів і землі, судові рішення.
Документи нижчих рівнів урядування були знайдені у Губернаторському палаці, що знаходився на відстані 200 метрів на південний захід
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від Північно-східного палацу. В ньому розміщувалися офіси губернаторів областей і міста, а також головного земельного реєстратора. Їхні
документи були виявлені в Кімнаті К. У більшості документів головного земельного реєстратора йшлося про землеробство, десятину, врожай
і збирання пшениці та ячменю; а також про численні кредити, боргові
зобов’язання, переліки худоби, золота, срібла, міді, бронзи та свинцю.
Документи, представлені на розгляд комісіонерів округу та міста, зберігалися окремо в Кімнатах 404 та 459.
Ще один адміністративний центр знаходився за межами ареалу
акрополю у Форті Салманасара, збудованому царем Салманасаром ІІІ
(859–824 рр. до н. е.) і призначеному, щоб служити як фортеця, арсенал
і палац. Тут управитель царського двору мав свою штаб-квартиру. Документи шести мешканців його офісу знайдено в руїнах Кімнат SE 1, 2,
10 та 11. Документи також виявлено в SW 6, котра служила винним підвалом. Те, що ця кімната дійсно була винним підвалом, підтверджують
документи про видавання вина та пива комірниками, у розпорядженні
яких на той час знаходилося понад чотири тисячі галонів. Як свідчать
квитанції, губернатори з провінцій, збираючись на наради, частувалися
тут вином. Кімнати NE 48 і 49 Форту також містили важливі комплекси
адміністративних і економічних документів.
В акрополі Німруда, на території якого знаходилися храми Езіди та
Набу, навпроти святилища, археологи розкопали Кімнати NT 12 і 14–16
із глиняними «таблетками». Поряд із Кімнатою 12 відкрито глибокий
колодязь, використовуваний писарями для забезпечення водою процесу
створення «таблеток». Знайдені «таблетки» містили заклинання, молитви, гімни, літургії, медичні і астрологічні тексти, календарі сприятливих
і несприятливих днів, тощо – іншими словами професійні тексти храмових служителів. Господарські документи, знайдені у NT 14 та 16, показують нам храм у ролі сільськогосподарського банку, що видавав кредити
сріблом і зерном храмовим робітникам і людям, які проживали навколо.
В окрузі храму Езіди цар також мав службові приміщення, збудовані навколо двору, який сполучався із храмом, розташованим на протилежному боці. Кімнати NTS 9–10, виявлені навпроти тронної зали,
використовувалися для клерикальних цілей. Таблетки, знайдені там,
належать до періоду правління семи ассирійських монархів, серед яких
Тиглатпаласар III (744–727 рр. до н. е.) М. Маллован коментував розташування цих «таблеткових» кімнат таким чином: «Цікаво, що ситуація
із NTS 9-10, влаштованими по той бік двору, навпроти тронної зали і
святилища, точно відповідає синхронній системі в Хорсабаді, де архівні кімнати надокучали схожими стосунками державним або релігійним
інституціям, розміщеним навколо двору. Аналогічно була розташована
«таблеткова» кімната NT 12 – на протилежному кінці двору, навпроти
святилища Набу». Отже, Німруд ще раз доводить неабияку увагу давніх
можновладців усіх рівнів до зберігання документів45.
Таким чином, оскільки роль держави Стародавнього Сходу за азіатського способу виробництва полягала, насамперед, у забезпеченні
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функціонування економіки та централізованому управлінні грандіозним
за масштабами господарством, котрим була вся країна в цілому, вона
просто не могла функціонувати ефективно без документів. Вони створювалися бюрократичним апаратом у величезній кількості в усіх сферах
державного управління. Зберігання документів, утворених у державному
секторі, забезпечувала держава. З цією метою вона створювала державні
архіви, більшість з яких знаходилася в царських палацах (у Марі кожен
посадовець мав архів для зберігання документів своєї галузі управління;
в Німруді – документи нижчого рівня управління (губернатора) зберігалися в архіві губернаторського палацу). На Стародавньому Сході вже
у середині ІІІ тис. до н. е. – середині І тис. до н. е. ми зустрічаємо не
лише належним чином організовані державні архіви, а й для того часу
достатньо високорозвинену архівну справу. Про рівень розвитку архівної справи свідчать розкопки архівів Ебли, Ура, Марі, Угаріту, Хеттської
імперії, Німруда й інших. Очевидним є те, що на Стародавньому Сході
добре розумілися на способах забезпечення збереженості використовуваних носіїв інформації (глиняні «таблетки» для зміцнення випалювалися в печі, архіви забезпечували необхідним устаткуванням для зберігання документів (стелажами, контейнерами тощо), підтримувався
потрібний рівень вологості, встановлювалися пристрої для запобігання
несанкціонованому доступу); експертизі цінності документів (очевидно,
що вже тоді існувало поняття цінності документа, розрізнялася постійна,
довготермінова та тимчасова цінність; «таблетки», на яких записувалися документи довготривалої цінності, виготовлялися якісніше); методах
систематизації документів; довідковому апараті для забезпечення інтелектуального доступу до документів (створювалися картотеки, складалися анотації (колофони), до контейнерів прикріплювалися ярлики із
зазначенням крайніх дат документів, вміщених до контейнера); розмежовувалися права доступу посадових осіб до архівних сховищ, контейнерів
і документів; документи видавалися з архівів для використання, виготовлялися копії документів. Нами розглядалися тільки державні архіви,
однак на Стародавньому Сході існували всі типи відомих нам архівних
установ, а саме: державні, релігійні (храмові), дипломатичні, юридичні
(у т. ч. нотаріальні), економічні (у т. ч. бізнес-архіви), приватні, в яких
зберігалися схожі до сучасних види документів. Отже, фактично можна
стверджувати, що саме на Стародавньому Сході вперше в історії людства
архіви й архівна справа були організовані на наукових засадах, близьких
за своїми поняттями до сучасних. Цей факт є ще одним, на наш погляд,
значущим аргументом для обґрунтування унікальності цивілізацій Стародавнього Сходу, ствердження цінності їхніх досягнень для прогресивного розвитку людства, докорінно змінюють уявлення про них як про
такі, що перебували на найнижчому рівні розвитку.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ПРАКТИЦІ І. КРИП’ЯКЕВИЧА
ТА М. КОРДУБИ
Стаття присвячена огляду внеску у розвиток методики дослідження
історичних джерел двох із найяскравіших представників львівської наукової
школи М. Грушевського – М. Кордуби та І. Крип’якевича на основі їхніх
лекційних курсів та спеціальних праць.
Ключові слова: методика історичного дослідження, історичне джерело,
теоретичне джерелознавство, практичне джерелознавство.
Статья посвящена обзору вклада в развитие методики исследования
исторических источников двоих из самых ярких представителей львовской
научной школы М. Грушевского – М. Кордубы и И. Крипьякевича на основе их
лекционных курсов и специальных работ.
Ключевые слова: методика исторического исследования, исторический
источник, теоретическое источниковедение, практическое источниковедение.
The article overviews the contribution to the development of methods for historical sources investigation done by two of the most famous representatives of M. Grushevskyi L’viv Scientific School – M. Korduba and I. Kryp’yakevych, based on their
lectures and special publications.
Key words: methods of historical investigation, a historical source, theoretical
source study, practical source study.

Практичне значення методики історичного дослідження, зокрема
методики дослідження історичних джерел як його складової, не викликає сумнівів. Цій проблематиці традиційно приділялась значна увага в
середовищі професійних істориків. Актуальність її зберігається і на
сьогоднішній день. Першочергового значення дослідженню історичних
джерел надавали представники Київської школи документалістики, до
якої належав і М. Грушевський, який прищепив повагу до писемного
джерела як явища і своїм учням – І. Крип’якевичу та М. Кордубі. Збереглося не так багато праць теоретичного характеру, присвячених методиці
дослідження історичних джерел. З огляду на це, надзвичайно цінним є
вивчення досвіду професійних істориків, визнаних авторитетів у своїй
галузі, зафіксованого в їхніх маловідомих працях.
Ця проблематика, незважаючи на її актуальність, не знайшла ще достатнього висвітлення в українській історіографії. Методиці історичного
дослідження М. Кордуби низку праць присвятила У. Великопольська1,
І. Крип’якевича – І. Заболотна2. Теоретичні проблеми джерелознавства
розкриті в підручнику з джерелознавства3, монографіях Я. Калакури4 та
О. Богдашиної5.
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Спираючись на глибокі знання джерел історії України, І. Крип’якевич та М. Кордуба висвітлили такі важливі питання методики історичного дослідження, як вибір теми і план праці, виписки з джерел, прочитання
тексту, встановлення первісного тексту, його інтерпретація, проведення
атрибуції (встановлення авторства, дати і місця створення джерела), дослідження автентичності, оригінальності і вірогідності джерел. Методичні надбання згаданих західноукраїнських вчених щодо історичних
досліджень, в яких знайшов концентрований виклад їх практичний досвід з джерелознавчого аналізу і синтезу, стали науковим заповітом для
багатьох майбутніх істориків.
Пошук джерельної інформації М. Кордуба і І. Крип’якевич пов’язували з джерелознавчою евристикою («гевристикою»). Цій проблемі
М. Кордуба присвятив першу частину своєї праці «Методольогія історії»6 і визначив евристику як перший етап історичного дослідження.
І. Крип’якевич вказував, що завданням евристики є «зібрати разом всі
джерела, що можуть бути як-небудь підняті для праці»7.
Значну увагу обидва вчені також приділяли пошуку і опрацюванню бібліографії досліджуваного питання. М. Кордуба вважав пошук
бібліографії основним підготовчим етапом роботи історика-дослідника.
Він був переконаний, що без попереднього вивчення літератури не варто переходити до розгляду джерел, щоб не витрачати час на з’ясування
уже давно відомих і встановлених фактів. І. Крип’якевич, як знаний бібліограф, мав свій підхід до збору наукової інформації. На відміну від
М. Кордуби, він не вважав вивчення наукової літератури першим етапом
дослідження, а надавав перевагу ознайомленню з джерелом, щоб уникнути необ’єктивної чи упередженої думки автора про історичну подію
чи особу. З цього приводу учень І. Крип’якевича Я. Ісаєвич згадував, що
історик «говорив навіть, що приступаючи до нової теми, уникає знайомства зі спеціальною літературою, щоб не опинитися під впливом чужих
концепцій – спершу збирає джерела, систематизує їх, намагається зробити власні висновки, а тоді вже дивиться, що писали інші»8.
Важливу роль в історичному дослідженні, як підкреслювали обидва
вчені, відіграє тема наукового пошуку, погляди на вибір якої багато в
чому у них співпадали. Так, на думку М. Кордуби, обираючи тему, дослідник має зважати на два основні моменти: «обставини, серед яких
він живе» і «свої власні знання», тобто рівень кваліфікації. Вчений підкреслював, що історик не повинен піддаватися «впливу моди»9 і оминати
питання, які вже добре висвітлені у науковій літературі. І. Крип’якевич
вважав, що тема наукової праці має бути чітко визначена, а також «ні
заширока», бо змусить дослідника розпорошувати увагу, «ні завузька»,
бо обмежуватиме горизонт праці10. Він наголошував на необхідності цілеспрямованого вибору теми11, її наукової актуальності, як і М. Кордуба,
застерігав «не йти за модою, не наслідувати психіки череди»12.
Обидва вчені головним завданням історика-науковця вважали дослідження історичного джерела. М. Кордуба цей процес поділяв на такі
етапи: евристика, критика, осмислення (розуміння), змалювання (зобра61
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ження)13. Вчений зауважував, що на практиці етапи дослідження тісно
взаємопов’язані та доповнюють один одного. Можна спостерігати еволюцію підходів до етапів опрацювання (обробки) історичних джерел у
І. Крип’якевича. У 1918 р. оцінка (критика) джерел, за І. Крип’якевичем,
передбачала: 1) «повстання» джерела (означення часу, місця створення і
автора); 2) «удержання» і несфальшованість тексту; 3) «усталення» тексту (рецензія); 4) встановлення достовірності14. У середині 1940-х рр.
вчений виокремив опрацювання джерел у окремий цикл роботи, поділивши його на такі етапи: 1) «відчитання» оригінального акту («відпис»,
транскрипція, опис акту, «приготовлення» едиції); 2) зрозуміння тексту: мовне і речове, коментарі, інтерпретація змісту, регест, публікація
з коментарями і вступом; 3) реконструкція тексту з 2-х і більше копій,
виправлення помилок; 4) виявлення фальсифікатів; 5) дослідження походження джерела (визначення часу і місця створення джерела, встановлення авторства); 6) дослідження оригінальних і похідних джерел;
7) інтерпретація змісту; 8) достовірність («віродостойність») джерела
(джерела з правдивою інформацією, з помилковою, тенденційні і «брехливі»); 9) усталення фактів (вибір і впорядкування матеріалу); 10) комбінація фактів; 11) виклад; 12) публікація15. В узагальнюючій праці «Нарис
методики історичних досліджень» (далі – «Нарис…») (1967) І. Крип’якевич запропонував проводити обробку джерел за такими етапами: 1) прочитання тексту; 2) встановлення первісного тексту; 3) інтерпретація тексту; 4) дослідження автентичності джерела; 5) дослідження недатованих
джерел; 6) дослідження оригінальності джерел; 7) дослідження вірогідності джерельних даних16. Отже, незважаючи на певну відмінність у
формулюванні назв основних етапів роботи з джерелами, обидва вчені
продемонстрували однакове бачення основних завдань джерелознавчої
критики та методики історичного дослідження.
Широке відображення у працях обох вчених знайшли питання критики і аналізу історичних джерел. Як і всі позитивісти, М. Кордуба не
сприймав тих істориків, які ігнорували критику джерел. Він називав
«безкритичними істориками» Л. Кубалю та М. Костомарова (лист до
М. Грушевського від 30 серпня 1927 р.)17. М. Кордуба відзначав необхідність послідовності у підході до критичного аналізу джерел, підкреслюючи, що джерело не можна досліджувати у відриві від розглядуваної
епохи і вказував, що автор будь-якого писемного джерела, безперечно,
мав власний погляд на описувані ним події.
Пріоритетним етапом критики і одним із першочергових завдань дослідника обидва вчені вважали прочитання тексту джерел. На переконання М. Кордуби, для прочитання тексту дослідники повинні послуговуватися методами дослідження спеціальних історичних дисциплін та
інших наук – палеографії, дипломатики, сфрагістики, філології тощо18.
Особливу роль при прочитанні тексту вчений відводив палеографії, яка
«помагає на підставі роду і характеру письма бодай приблизно означити
час написання тих рукописів, в яких бракує всіх інших підстав для хронології»19.
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І. Крип’якевич вивчення рукопису радив починати з дослідження
матеріалу, на якому він написаний (папір, пергамент). При дослідженні паперу він рекомендував скористатись методами паперознавства, при
прочитанні тексту, як і М.Кордуба, – методами палеографії. Для роботи
з текстом, який навіть не допоможе відчитати підручник з палеографії,
І. Крип’якевич пропонував скласти абетку із літер прочитаних слів і за її
допомогою розшифрувати незрозумілі слова та вирази.
І. Крип’якевич, як і М. Кордуба, зауважував, що серед джерел є як
оригінали, так і копії. М. Кордуба вважав, що історику для визначення
оригінальності джерела потрібно вивчити його зовнішні особливості: філіграні (водяні знаки), позначки, наявність інтерполяцій.
Важливим етапом дослідження джерела І. Крип’якевич вважав встановлення первісного тексту. Задля досягнення цієї мети він радив виправити у тексті очевидні помилки, розкрити («розв’язати») скорочення,
розставити розділові знаки, позначити прогалини в тексті, сумнівні чи
«дивні» місця, виправити цитати20. Він визначив три форми оригінальних текстів: чорновик, оригінал, автограф. І. Крип’якевич підкреслював
важливе значення для наукової роботи саме оригіналів джерел і визначив
їх особливості: написання на папері, що відповідає певній епосі (інколи –
пергаменті), характерний стиль тогочасного письма, наявність власноручних підписів із титулами, печаткою автора. Вчений відзначав особливу
цінність автографа, який передає не лише почерк автора, але й характерний для нього стиль, думки і погляди. Оригіналом, на його думку, можна
вважати і документ, не писаний рукою автора, але підписаний уповноваженою особою і скріплений печаткою (наприклад, деякі універсали
Б. Хмельницького, підписані військовим писарем І. Виговським). Історик
звернув увагу і на важливість чорновиків, які дають змогу простежити, як
проходила боротьба думок з певного питання при підготовці документа
(наприклад, документи з підготовки Березневих статей 1654 р.). Стосовно
копій документів І. Крип’якевич зауважував, що вони не можуть повністю замінити оригінал, зважаючи на допущені в них помилки (механічні
або самовільні правки переписувачів), зміни, пропуски.
Етап роботи над текстом джерела, на якому здійснюється виправлення помилок і реконструкція первісного тексту, І. Крип’якевич називав
рецензією. Вчений зазначав, що за наявності тільки однієї копії, досліднику доведеться сприйняти текст у такому вигляді, який дає копія. Те
саме стосується й копій, що збереглись у друку («Слово о полку Ігоревім»). У цьому випадку дослідник має змогу тільки виправити помилки,
очевидні недоречності, неправильно розкриті скорочення тощо. За наявності декількох копій необхідно порівняти між собою усі відомі, розглянувши їх взаємозалежність та, на основі аналізу змісту, окремих висловів, письма, помилок можна виділити копії, найближчі до первісного
тексту. І. Крип’якевич радив досліджувати саме ту копію, яка найвірніше
передає давній текст. Вчений вказував, що деколи можна визначити групи (класи, сім’ї) копій та їх спорідненість і впорядкувати їх у так зване
генеалогічне дерево за такою схемою21:
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Х
/ \

А
Б
↓
/↓\
В Г, Д, Е
Де Х – це загублений оригінал; А та Б – дві копії, переписані з нього;
від списку А походить копія В, від списку Б – три копії Г, Д, Е.
Після дослідження всіх наявних копій, одну з них, яка має риси найбільшої вірогідності, І. Крип’якевич радив взяти за основу для реконструкції тексту. Ті частини тексту, які у всіх копіях ідентичні, на його
думку, слід розглядати як первісний текст. Коли ж копії дають різночитання, треба вирішити, яка найкраще відповідає змістові, мові, фразеології тексту в цілому. Таку копію слід узяти за основу, а інші варіанти подати у примітках під текстом. Прикладом зразкової реконструкції
текстів І. Крип’якевич вважав видання літописів у публікації «Полное
собрание русских летописей» (1841–1959 рр.). Також вчений виокремлював авторизовані копії, тобто складені на основі повноваження автора
або підтверджені певною установою. Так, поряд із документами XVII–
XVIII ст., автентичність яких підтверджено військовими канцеляріями
Війська Запорозького, існують також копії приватного характеру.
Обидва дослідники поділяли джерела на первісні та похідні, в залежності від наявної в них інформації. М. Кордуба називав їх «зависиме
чи независиме (оригінал)» та зауважував: «Коли кілька джерел, з великого комплексу подій, вибирають ті самі моменти зі значного простору
часу і ті самі події, то [вони] зависимі»22. Він наголошував, що первісне
джерело «стоїть ближче до даного факту, дає безпосереднє свідчення про
факти»23. Таким чином, на його думку, первісні джерела є інформативно незалежними, а похідні – залежними. Також потрібно враховувати,
що декілька людей не можуть випадково дати ідентичний опис події
паралельно, «ніколи не схоплюють всіх її моментів в той сам спосіб»24.
І. Крип’якевич називав джерела, які розповідають про ту ж подію, в той
самий спосіб, «посвояченими»25. Для визначення похідного і первісного джерела в ході критики джерел групи писемної традиції, М. Кордуба
рекомендував, крім з’ясування походження джерела, встановити, чи автор був безпосереднім свідком описуваної події, чи черпає інформацію
про неї з інших джерел. М. Кордуба також вважав пріоритетним методом
встановлення первісного джерела аналіз його змісту (текстуальний аналіз)26.
У разі наявності одночасно первісного та похідного джерел, для визначення об’єктивності їх інформації обидва вчені, слідом за Е. Бернгеймом27, надавали перевагу компаративному аналізу тексту обох джерел, зіставляючи погляди авторів.
Довівши спорідненість джерел загалом, історик повинен дослідити,
в чому саме полягає їх взаємна залежність, котре з них є першоджерелом (протографом – І. З.), а котре похідним. При цьому І. Крип’якевич
був переконаний в тому, що залежне джерело «все зраджується так, як
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учень, що відписав шкільну вправу від товариша: явні непорозуміння,
фрази і погляди переписані механічно, без думки, неоправдані пропуски,
або знов непотрібні додатки»28. Пізніше, характеризуючи похідне джерело, І. Крип’якевич звернув увагу на наявність у ньому, крім пропусків,
помилково переписаних слів, непорозумінь, також «надто відшліфованих» слів, нової редакції тексту29. Нерідко, як зауважував учений, два
джерела не є прямо залежні, а беруть відомості з третього. Трапляються
перехрещення різних джерел.
Розглядаючи взаємозв’язки між трьома джерелами, коли «кожне з
трьох може бути пра[д]жерелом для других двох і то на 3 способи»30,
М. Кордуба подав схеми 3-х найважливіших для методики комбінацій з
можливих 9, де E, M, S – джерела, при тому E – праджерело (протограф).
1)

E
/
S

2)
\
M

E
↓
S
↓
M

3)

E
↓
M
↓
S

Відповідно до схем він виводить 3 правила встановлення спорідненості та взаємозалежності джерел, а також загальне правило: коли з 3-ох
споріднених джерел два подібні між собою і відрізняються від 3-го, то
одне з них є джерелом для іншого і передає йому відомості з третього
джерела31.
І. Крип’якевич у курсі лекцій, датованому січнем 1918 р., акцентував
увагу на тому, що первісними є, як правило, джерела групи останків (залишків), у той час як серед джерел традиції є багато похідних, неоригінальних. Він пропонував встановлювати залежність певного джерела від
інших, як і М. Кордуба, пофрагментно, шляхом аналізу окремих частин
тексту і порівняння їх зі схожими частинами тексту інших джерел. Насамперед, як вказував вчений, необхідно з’ясувати, чи ці джерела взагалі
перебувають у внутрішніх зв’язках між собою, що можуть засвідчити подібні форма, вислови, однакові фрази. Він звернув увагу на випадки, коли
незалежні за зовнішньою формою джерела споріднені тільки за змістом:
приділяють увагу тим самим подіям, особам, а також виявляють зацікавленість однаковими другорядними справами, побічними деталями.
Обидва вчені були знавцями багатьох мов, що допомагало їм в інтерпретації тексту джерела. У обох вчених інтерпретація (осмислення) джерела становила окремий етап дослідження (завдання тлумачення
тексту джерела, необхідного для розуміння його змісту, виконує окрема
наука – герменевтика – І. З.). М. Кордуба особливу увагу приділяв мовному тлумаченню тексту джерела, яке включає його граматичне і термінологічне вивчення. Вчений підкреслював важливість знання мовної
системи та лексики досліджуваної доби і народу, необхідність володіння
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інформацією про зміну значення слів у різний період, адже неправильне тлумачення одного чи кількох слів може призвести до помилкових
висновків. М. Кордуба вважав, що історик-дослідник повинен мати достатню філологічну підготовку: «...чим більше філологічного вишколення, тим певніше і глибше зуміє історик вникнути в дух джерела»32. Схожа
ідея висловлена і в його рукописній праці «Розмежуваня і поділ історичного предмету», в якій М. Кордуба писав: «Найбільша і найголовніша
часть [д]жерел переказані нам за посередн[ицтва] мови. Щоби [д]жерела
бодай поверховно розуміти, треба знання ріжн[их] мов, відповідно до
доби і народів, котрі трактуємо. Окромі того треба вникнути в їх духа…
Чим більше у істор[ика] фільольоґ[ічного] образованя, тим певнійше розуміє [д]жерела»33.
І. Крип’якевич поділяв інтерпретацію на зрозуміння тексту щодо
мови та спеціальне зрозуміння, тобто мовне і понятійне, змістове тлумачення34. Як видно, при вживанні істориками різних назв суть майже
збігається. Спеціальне зрозуміння джерела, як вказував вчений, має на
меті встановити значення кожного слова в даному місці та намір автора,
що досягається порівнянням паралельних текстів. На глибоке переконання І. Крип’якевича, здійснюючи мовну інтерпретацію тексту, дослідник повинен ознайомитися з джерелом мовою оригіналу, і лише у
виняткових випадках користуватись перекладами. Як і М. Кордуба, він
вважав, що слід враховувати особливості лексики і граматики мови в досліджуваний період. Головною умовою речової інтерпретації джерела,
тобто розкриття понятійного змісту документа, І. Крип’якевич вважав
широку ерудицію дослідника. Він звернув увагу на неоднакове значення
слів у різні часи, вказуючи, що окремі слова у старослов’янській та давньоруській мовах мали інше значення, ніж у сучасній українській мові
(гость – купець, жито – збіжжя та ін.), а також порівнюючи етимологію
окремих слів української мови XVI–XVIII ст. із теперішніми (кріпость –
купча грамота, тягнення – похід).
Важливим завданням інтерпретації джерела є вияснення справжнього змісту, який автор прагнув донести до читача, що є квінтесенцією
інтерпретації. Прихильниками цієї думки були як І. Крип’якевич, так і
М. Кордуба. Так, І. Крип’якевич зауважував, що після з’ясування значення окремих слів та речень варто перевірити, чи вдалося вловити справжню думку автора. Так, листи великого майстра тонкого дипломатичного
стилю Б. Хмельницького до польського короля «писані зовнішньо покірливим тоном, але між рядками міститься часто гостре застереження,
погроза, або іронія і насмішка»35. Але найбільшою небезпекою з погляду
об’єктивності інтерпретації джерел І. Крип’якевич вважав можливу тенденційність молодого дослідника, тобто, «якщо він підходить до джерела
з готовими, заздалегідь виробленими поглядами та до своїх тез намагається пристосувати текст джерел»36.
Як І. Крип’якевич, так і М. Кордуба ключовим етапом дослідження
джерела вважали встановлення його автентичності (справжності).
Обидва вчені поділяли думку Ш. Сеньобоса та Ш. Ланглуа, що коли дже66
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рело не є тим, за що воно себе видає, воно вважається фальсифікатом37.
На думку М. Кордуби, попередні висновки щодо фальшування можна
зробити уже на підставі зовнішніх ознак документа. Також він зауважував, що крім «цілковитих фальсифікатів» трапляються часткові, які
вчений називав інтерполяціями («інтерполяції – додатки до первісного
тексту, котрі його фальшують»), «котрі треба відділити від автент[ичного] тексту»38. М. Кордуба застерігав від помилкового сприйняття як
інтерполяцій автентичних додатків і дописок. Розробляючи «методику
справжності» (встановлення автентичності) історичного джерела, він
відзначав, що багато міфологічних нашарувань містять усні перекази,
значна кількість помилок допускається при розпізнанні творів мистецтва. Тому «методика вимагає совісного розшукання найстарішої форми переказу і розсліду, чи сей переказ ймовірний, і до якої степені»39.
При встановлені справжності джерела, спираючись на власний досвід
та досягнення своїх попередників, М. Кордуба пропонував такі способи
виявлення фальсифікатів: зіставлення інформації документа з уже відомими науці даними; порівняння зовнішніх ознак джерела щодо мови,
стилю викладу, літературної форми з оригінальними документами того
часу; з’ясування відповідності змісту і форми джерела характеру розвитку даного періоду. Крім того, описуючи певну подію, автор, як сучасник, мав би згадати інші події, що відбувалися в даний час, відомі
дослідникам з інших джерел40.
Дослідженню автентичності джерел особливу увагу приділив
І. Крип’якевич. Можна спостерігати еволюцію його підходів до обробки
історичних джерел та зміну термінології на позначення дій з виявлення
фальсифікатів. У 1918 р., як один з етапів критики джерела, він називав
«встановлення його достовірності»41. У середині 1940-х рр. вчений послуговується терміном «виявлення фальсифікатів»42. У розробці семінару IV, який він проводив для аспірантів Львівського державного університету у 1945–1946 рр.43, І. Крип’якевич одним із етапів з «оброблення
матеріалу» визначає «питання віродостойності». У контексті семінару
«Джерела (з матеріалів Хмельниччини)» цикл завдань щодо опрацювання джерел одержав назву «Обробка і оцінка» і передбачав такі етапи:
оцінка автентичності, якою займається зовнішня критика; оцінка правдомовності («віродостойність»), встановленням якої займається внутрішня
критика)44. В узагальнюючій праці «Нарис…» (1967) І. Крип’якевич запропонував проводити обробку джерел за сімома етапами, четвертим з
яких було дослідження автентичності джерела45.
Констатуючи існування значної кількості сумнівних джерел, підробок, фальсифікатів, І. Крип’якевич наголошував, що тільки наукова
критика сприяє правильній оцінці історичних джерел. Вчений наголошував, що якщо достовірність документа викликає підозру з огляду на
зовнішню форму чи зміст, слід проводити аналіз даного джерела, тобто,
дослідити його зовнішні і внутрішні риси, порівнюючи з іншими джерелами того ж періоду (тобто, іншими словами – провести внутрішню і
зовнішню критику).
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Автентичним І. Крип’якевич називав документ в оригіналі, написаний письмом даного часу з незіпсованими печатками. Вчений вказував,
що фальсифікати зустрічаються серед мемуарів, літописів, листів, грамот, а також серед матеріальних джерел до історії України. Часто підроблювали зброю, предмети побуту (чаша та сокира Б. Хмельницького),
художні вироби, монети. Особливу увагу вчений звернув на підробку
універсалів і листів Б. Хмельницького, присвятивши цій проблемі спеціальну статтю46, яку він написав у ході підготовки до друку корпусу «Документи Богдана Хмельницького»47. Серед мотивів підробки документів
гетьмана дослідник називає корисливість, бажання скомпрометувати,
письменницькі фальсифікації «для ученого марнославства, з бажання
пофантазувати або посміятися» та ін.48.
У «Нарисі…» серед фальсифікатів І. Крип’якевич назвав деякі документи на землеволодіння в актових книгах першої половини ХІХ ст.,
а також підробки в генеалогіях магнатських та шляхетських родів. Як
і М. Кордуба, він зазначав, що фальсифікати зустрічаються серед літературних творів, народних пісень і дум. Вчений також звертав увагу на
наявність часткових фальсифікацій джерел, коли до автентичного документа дописувались деякі абзаци, речення або слова. Тут І. Крип’якевич
опирався на приклад із власних досліджень універсалів Б. Хмельницького49, проте, на відміну від М. Кордуби, не називав їх інтерполяціями. Він
особисто встановив неавтентичність низки листів-закликів до козаків,
селян, міщан, духовенства, зважаючи на їх надмірну пафосність, літературну обробку, невідповідність форми і змісту автентичним документам.
Окремо вчений зупиняється на підробках листів і універсалів Б. Хмельницького, введених до свого літопису козацьким літописцем XVIII ст.
С. Величком і складених ним самим. Щоб надати своїм підробкам більшої ймовірності, С. Величко посилався на діарій Самійла Зорки, який
нібито був секретарем Б. Хмельницького, хоча, на думку І. Крип’якевича, і сам Самійло Зорка і його діаріуш теж вигадані50. Підробки викрили
себе, як зазначав вчений, термінологією та титулатурою, поширеною у
XVIII ст., що допомагає встановити час підробок.
У «Нарисі...» вчений більш широко охарактеризував мотиви фальсифікації джерел: жадоба наживи, намір корисно продати сфальсифікований виріб, патріотизм, прагнення письменницької слави, інтереси партії
чи групи, помста щодо політичних противників, жарт або спроба містифікації тощо51. В основному, його твердження щодо мотивів фальсифікації збігається з думкою Е. Бернгейма52, а також М. Кордуби, котрий
особливу увагу звертав на проблему фальсифікації писемних джерел
групи традиції, а значну фальсифікацію анналів, хронік, мемуарів, житій
святих, біографій періоду Середньовіччя пояснював власними інтересами їхніх авторів (користолюбство).
Характеризуючи метод дослідження сумнівних («непевних») джерел, І. Крип’якевич, як і М. Кордуба, вказував, що суть його полягає в
їх порівнянні з джерелами, достовірність яких безперечна. Насамперед,
слід простежити відповідність зовнішнього вигляду сумнівного джерела
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автентичному, а саме: його форми, матеріалу, на якому написаний документ, письма, мови, стилю, літературної побудови. Далі необхідно розглянути зміст документа, встановити чи відповідає він фактам, відомим
з інших джерел, дослідити підписи, печатки. Виявити підробку можна,
віднайшовши невідповідність змісту джерела певній епосі. Як приклад,
вчений навів титул Б. Хмельницького у літописі С. Величка, що не відповідав титулу, вживаному в його універсалах, а вживався в часи гетьмана І. Самойловича. Крім того, Б. Хмельницький в автентичних універсалах ніколи не вживав імені «Зіновій». Стосовно писемних джерел
І. Крип’якевич зазначав, що досвідчені фальсифікатори можуть використати старовинний папір, підробити чорнило, підібрати почерк, проте
ніколи не зможуть передати всіх тонкощів мови і фразеології того часу.
Невід’ємним етапом аналізу історичних джерел обидва вчені вважали визначення часу і місця їх створення та встановлення авторства.
Як стверджував М. Кордуба, досліднику необхідно вияснити такі моменти щодо джерела: «де і коли повстало», «від кого походить»53. З’ясування
часу і місця появи джерела потрібно «не тільки в археол[огії] чи істор[ії]
мистецтва, але й в письмен[ній] традиції»54. Необхідність встановлення часу створення недатованих джерел М. Кордуба пояснював тим, що
«довгі століття не було в звичаю датувати літературні продукти, навіть
акти, грамоти, закони, протоколи сеймів часто без дат»55. Обидва вчені були переконані, що тільки порівняння з іншими джерелами змісту,
форми, стилю, мови дає можливість встановити дві часові межі створення джерела. Слідом за Е. Бернгеймом56 вони визначають їх як terminus
post guem (дата, після якої могло з’явитись джерело) і terminus ante guem
(найпізніша дата його можливої появи). При чому, чим точніше встановлено обидві межі та менший проміжок часу між ними, тим правильніше можна визначити час походження джерела57. Для встановлення дати
створення джерела М. Кордуба рекомендував провести зіставлення з
точно датованими документами, звернувши увагу на згадувані події та
особи. Встановити час і місце створення джерела можна за допомогою
іншого джерела, яке з ним пов’язане і точно датоване (наприклад, датована відповідь на недатований лист), а також посилання на відомі події.
Крім того, як стверджував історик, «...кожда доба має свій питомий характер... деякі прояви виступають так виразно, що по них можна й рік
означити (по їх присутності, чи браку)»58.
І. Крип’якевич для визначення часу походження джерела також рекомендував порівняти його зовнішню форму і зміст з іншими точно датованими джерелами. Вивчення часу створення рукописних джерел вчений пропонував починати з дослідження паперу, водяних знаків і письма.
Час створення друкованих джерел можна встановити на основі форми
друкарського шрифту. Далі слід провести уже згадуваний філологічний
аналіз джерела, а саме: дослідити мову джерела, визначити особливості лексики і фразеології досліджуваної епохи. Вчений підкреслював, що
важливо віднайти у джерелі навіть натяки на час, з якого воно походить.
Трапляються прямі хронологічні вказівки типу «сьогодні», «за володіння
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князя…» та ін.59. Іноді згадуються події, видатні особи, відомі з інших
джерел. Такий огляд змісту дає змогу віднести джерело до певної епохи.
Обидва вчені наголошували на важливості з’ясування місця створення джерела, яке має неабияке значення для оцінки описуваних подій, «але часто не подане»60. Для вирішення цього завдання М. Кордуба
вкотре наголошував на необхідності знання мов, специфіки мовних діалектів, різних засобів письма. І. Крип’якевич вказував, що дані про місце створення джерела можна здобути із місця його віднайдення, змісту,
мови, діалекту, водяних знаків паперу, палеографічних ознак рукопису.
Сказане вище він ілюструє прикладами з джерел української історії: чернігівський діалект у деяких документах Б. Хмельницького, назви галицьких місцевостей у Львівському літописі61.
Велику увагу обидва вчені приділяли встановленню авторства
джерела. М. Кордуба був переконаний, що інформація про автора часто
міститься в самих джерелах та вважав, що коли автор відомий, «треба
зібрати всі відомості про його особу»62, тобто біографічні дані, рід занять, коло інтересів. Особливо важливим є «порівнянє з іншими однородн[ими] [д]жерел[ами], котрих автори відомі», при тому «рукописне
порівненє можливе лише при ориґіналах і то автографах»63. І. Крип’якевич теж зауважував, що хоча може й пощастити знайти автографічний
твір досліджуваного автора із зазначенням його імені, та найчастіше доводиться порівнювати мову, стиль, хід думок, світогляд автора з їх відповідниками в інших джерелах, автори яких відомі. М. Кордуба підкреслював, що автори середньовіччя і пізнішого часу не завжди підписували
свої твори, крім того, вони часто використовували криптоніми, псевдоніми. Серед методичних прийомів встановлення авторства вчений називав
дослідження письма, мови, стилю, змісту рукописного джерела («при
письменних фор[мах] входить в гру письмо, мова, стиль, уклад, погляди
і річевий зміст»)64. Як зазначав І. Крип’якевич, інколи для встановлення
авторства доводиться досліджувати криптоніми, монограми, акростихи.
Вчений наголошував, що видатного письменника можна впізнати за індивідуальним стилем. М. Кордуба при пошуку індивідуального стилю
кожного автора закликав дослідників враховувати, що в давнину стиль
був певною мірою уніфікований: «Як тяжко навіть тепер пізнати ідентичність письма (при процесі), а тепер індивідуальні ріжниці далеко
більші, чим в давнину»65.
М. Кордуба зауважував, що, якщо можливості порівняння з іншими
джерелами обмежені, встановити авторство може допомогти зміст самого джерела, виходячи з того, що окремі сюжети могли бути відомі лише
певним особам або певному колу осіб, адже ніхто не зможе замаскувати
своїх життєвих поглядів, відносин часу. Разом із тим час, нові обставини
могли зумовити зміну стилю і поглядів автора джерела: «...напрям смаку, погляди, сфера інтересів того самого кружка змінюються, що та сама
особа з часом змінює свої погляди, стиль, а навіть характер письма, що
той сам автор, в той сам час змінює свій стиль і спосіб укладу відповідно до предмета про котрий пише, і публіки до котрої звертається»66. Як
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і М. Кордуба, І. Крип’якевич був переконаний, що найчастіше дані про
автора містяться в самому творі, адже зміст видає («зраджує») інтерес
автора до висвітлюваних ним подій, симпатії до певних станів, а, отже,
і його приналежність до певних кіл. Принагідно І. Крип’якевич зауважував, що складність цієї роботи полягає в поширеності в давнину плагіату, наслідування, які не заборонялись законом67. І нарешті, якщо визначити автора джерела за наведеними вище ознаками неможливо, слід
задовольнитися загальною характеристикою особи (світська чи духовна
особа, знатна чи проста, становище в суспільстві), «...бо це важливе для
внутрішньої критики, автор світський, чи духовний, єпископ чи полководець, високий достойник, чи простий»68. І. Крип’якевич, як і Е. Бернгейм69 та М. Кордуба, вважав, що коли автор відомий, слід зібрати його
найдокладнішу біографію.
З’ясування авторства джерела М. Кордуба продемонстрував на прикладі дослідження літопису Галла Аноніма, яке пізніше апробував на
відповідному спецсемінарі для студентів історичного факультету Львівського університету70. Як приклад роботи зі з’ясування авторства документа І. Крип’якевич наводив власне дослідження авторства літопису
Самовидця71.
Опрацювання історичних джерел є неможливим без застосування
низки допоміжних історичних дисциплін, завданням яких є розроблення технічних прийомів аналізу та способів виявлення специфічних ознак джерел. Саме тому другу частину «Методольогії історії» М. Кордуба
присвятив допоміжним історичним дисциплінам: палеографії, дипломатиці, геральдиці, генеалогії, сфрагістиці, хронології тощо. Український
учений обстоював міждисциплінарний підхід. На його переконання, історики повинні використовувати пізнавальні можливості інших наук –
антропології, етнології, економіки, лінгвістики, психології, соціології та
допоміжних історичних галузей, що забезпечують високий рівень історичних досліджень.
Заслуговує на увагу спроба І. Крип’якевича ще у 1918 р. привести в систему спеціальні історичні дисципліни або допоміжні («помічні») науки залежно від їх методів дослідження специфічних джерел:
антропологія, археологія (костюмологія, зброєзнавство, архітектура,
замкознавство, нумізматика), епіграфіка, палеографія, паперознавство,
дипломатика, сфрагістика, етимологія, ономастика, етнологія, фольклористика72. Питанню спеціальних історичних дисциплін вчений приділяв
постійну увагу, особливо в останні роки наукової діяльності. За словами
О. Пріцака, «спеціальну увагу І. Крип’якевича притягали помічні науки
та методологія історії України. Чи це була бібліографія, джерелознавство, архівістика, дипломатика, книгознавство, хронологія, сфрагістика,
палеографія – у всіх тих ділянках находимо його дорогоцінні вклади.
Особливо близькі його серцю були історична бібліографія, історична
географія та краєзнавство»73. Вченому належить низка спеціальних розвідок із бібліографії, сфрагістики, нумізматики, геральдики, книгознавства тощо. І. Крип’якевич був не лише висококваліфікованим фахівцем
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у галузі спеціальних історичних дисциплін, але й ініціатором їх популяризації. Змістовний науковий реферат «Допоміжні дисципліни історії
в науковій роботі архівістів», прочитаний на республіканській науковій
конференції істориків-архівістів, містив практичні поради І. Крип’якевича щодо їх вивчення74. Машинопис «Спеціальні історичні дисципліни» з
родинного архіву Крип’якевичів свідчить про підготовку вченим спеціального дослідження з цієї проблеми75. Можна припустити, що це нотатки до IV розділу «Нарису…», який так і не побачив світ. І. Крип’якевич
зупиняється на кожній із допоміжних дисциплін, подаючи стислу історію їх виникнення та завдання, бібліографію.
Отже, порівняльний аналіз методики дослідження джерел в наукових практиках І. Крип’якевича та М. Кордуби, що ґрунтувалася на засадах позитивізму та інших західноєвропейських історіософських напрямках кінця ХІХ – початку ХХ ст. (зокрема неокантіанстві, соціології
та психології історії), при засвоєнні методологічних засад і модерністського розуміння історії як науки, а також утвердженні науково-теоретичного характеру історичного пізнання свого вчителя М. Грушевського,
дозволяє зробити наступні висновки. Відомі українські вчені М. Кордуба
та І. Крип’якевич, що були одними з найбільш яскравих представників
львівської наукової школи М. Грушевського, зробили помітний внесок у
розвиток методики історичного дослідження, зокрема таких її проблем,
як вибір теми, прочитання тексту і його інтерпретація, встановлення
автентичності та оригінальності джерела, його походження тощо. Результатом їх джерелознавчої та методичної діяльності стали спеціальні
розвідки та розроблення лекційних курсів, апробованих на практиці, що
містили прогресивні на той час ідеї. Слід відзначити, що теоретичні висновки обох науковців були зроблені на основі практичного джерелознавчого досвіду. Незважаючи на сучасні технологічні можливості та вдосконалення методів історичного дослідження, основні їхні наукові висновки
і положення не втрачають своєї актуальності і сьогодні і сприятимуть
подальшому розвиткові вітчизняної історико-теоретичної думки.
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ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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Ольга Гінзбург
ДОКУМЕНТИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
(ЗА ДОКУМЕНТАМИ ФОНДУ 1 «ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ», ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ
У ЦДАГО УКРАЇНИ)
З’ясовано значення документів Комуністичної партії України як історичного джерела.
Ключові слова: документи, Комуністична партія України (КПУ), історичне
джерело.
Выяснено значение документов Коммунистической партии Украины как
исторического источника.
Ключевые слова: документы, Коммунистическая партия Украины (КПУ),
исторический источник.
The author finds out the value of the documents of the Communist Party of
Ukraine as a historical source.
Keywords: documents, the Communist Party of Ukraine, a historical source.

Здобуття Україною незалежності поклало початок якісно нового етапу розвитку вітчизняної історичної науки. Відкриття архівів для широкого загалу дослідників дозволило останнім залучити до обігу значний
масив документів, який раніше з різних причин був недоступний для
вивчення. Це спричинило помітне розширення тематики наукових досліджень, що, в свою чергу, призвело до появи нових поглядів на актуальні
події української історії, зокрема, голодомору 1932–1933 рр., місця України у Великій Вітчизняній війні, ролі радянських керівників – М. Хрущова, Л. Брежнєва, М. Горбачова для української історії тощо.
Важливе значення для вивчення історії України радянського періоду
мають документи Комуністичної партії України (далі – КПУ). Вміщуючи
© Ольга Гінзбург, 2015
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у собі цінну фактологічну інформацію про суспільно-політичні процеси, що відбувалися в УРСР в означений час, вони, водночас, дозволяють
поглянути на тодішні події очима офіційної влади. Ця обставина вкрай
корисна для розуміння особливостей, своєрідності та специфіки політичного курсу партії.
Проте, документи КПУ досі залишаються малодослідженим історичним джерелом. У сучасній вітчизняній історіографії, за деякими виключеннями, присвячені їм спеціальні джерелознавчі студії практично
відсутні1. Разом із тим, навіть побіжне ознайомлення з цими документами демонструє неабиякі перспективи наукових досліджень у цьому
напрямку.
З огляду на це, доцільним видається з’ясувати значення документів
КПУ як історичного джерела. Об’єктом дослідження стали документи
фонду «Центральний Комітет Компартії України» (ф. 1) Центрального
державного архіву громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), у якому зберігається понад 160 тис. справ за 1917–1991 рр.2.
Ознайомлення з документами фонду свідчить, що вони різняться
між собою за багатьма ознаками: походженням, службовим призначенням, змістом, ступенем таємності вміщеної у них інформації тощо. Зважаючи на це, важливим завданням наукового використання документів
КПУ є їх класифікація. За службовим призначення їх можна умовно поділити на нормативні та виконавчі; за змістом – на ті, що відображають
діяльність партії у галузі економічного будівництва, суспільно-політичного життя, ідеології, культури тощо; за ступенем таємності вміщеної у
них інформації – на цілком таємні особливої важливості, цілком таємні,
таємні та не таємні.
За аналогією до класифікації документів КПРС за походженням, запропонованої корифеєм історико-партійного джерелознавства М. Я. Варшавчиком3, документи КПУ, що відклалися у фонді, можна поділити на
3 групи: документи з’їздів та конференцій КПУ; документи Центрального Комітету КПУ (далі – ЦК КПУ); документи місцевих партійних органів і первинних партійних організацій. Така класифікація цих документів є найбільш прийнятною при роботі з ними, оскільки враховує місце,
яке займали документи в її щоденній діяльності, сприяє розробленню
методики їх вивчення та наукового використання.
Документи з’їздів і конференцій КПУ, що відклалися у фонді, включають їхні протоколи та стенограми, постанови і резолюції, списки, анкети, мандати та посвідчення делегатів, вітальні листи, телеграми і трудові рапорти, які надійшли на їхню адресу, стенограми засідань секцій,
записки та пропозиції, подані до президії, не виголошені тексти доповідей, звітні доповіді ЦК та ревізійних комісій тощо.
Як історичне джерело вони мають двоякий характер. З одного боку,
містять важливу інформацію про перебіг виконання партійною організацією республіки рішень загальнопартійних з’їздів і конференцій, постанов ЦК КПРС, втілення у життя генеральної лінії партії на тому чи
іншому етапі її діяльності, а, отже, є джерелами виконавчого характеру.
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З іншого – з’їзди та конференції КПУ визначали і ставили перед її Центральним Комітетом, місцевими органами та первинним організаціями
завдання з реалізації генеральної лінії партії, а тому їхні документи є
джерелами нормативного характеру4.
Особливе місце серед документів з’їздів і конференцій КПУ, з огляду
на високу інформативність, займають протоколи. Ознайомлення з ними
дозволяє з’ясувати широке коло питань, як-от: коли відбувалися з’їзд/
конференція, скільки делегатів та запрошених осіб взяли участь у його/
її роботі, які питання розглядалися на ньому/ній, хто виступив на ньому/
ній із доповідями, хто взяв участь у обговореннях, яким був характер обговорень, які постанови та резолюції були прийняті ним/нею з приводу
розглянутих питань тощо.
Основну частину документів КПУ, що відклалися у фонді, становлять документи її Центрального Комітету. За змістом їх можна розділити
на документи, що відображають діяльність ЦК КПУ з вироблення заходів із реалізації генеральної лінії партії, виконання рішень загальнопартійних і республіканських з’їздів та конференцій, постанов ЦК КПРС, і
документи, що висвітлюють організаційну роботу ЦК КПУ з втілення їх
у життя, його щоденну діяльність.
До документів ЦК КПУ, які відображають процес визначення ним засобів реалізації генеральної лінії партії, виконання рішень загальнопартійних і республіканських з’їздів та конференцій, постанов ЦК КПРС,
відносяться, насамперед, документи його пленумів – засідань усього
складу ЦК. Серед них: протоколи та стенограми, постанови і документи
комісій з їх розгляду, тексти та тези доповідей керівних партійних і державних діячів, вітальні телеграми та рапорти на адресу пленумів, записки, подані до президій, документи до пленумів (інформації, доповідні
записки, довідки відділів ЦК, міністерств і відомств, статистичні дані до
доповідей, пропозиції та зауваження членів ЦК із питань, які виносилися
на обговорення пленумів), списки їхніх учасників тощо.
Поряд із документами пленумів ЦК КПУ уявлення про діяльність
ЦК КПУ з вироблення курсу на реалізацію генеральної лінії партії, виконання рішень загальнопартійних і республіканських з’їздів та конференцій, постанов ЦК КПРС дають документи засідань його виборних
органів – політбюро, оргбюро, секретаріату, – представлені протоколами
та стенограмами, списками запрошених на засідання осіб, проектами і
кінцевими варіантами постанов, супровідними записками до них, переліками партійних комітетів, організацій, установ та окремих осіб, котрим
необхідно було направити постанови для ознайомлення, розрахунками
розсилок постанов, інформаціями обкомів, міськкомів, райкомів КПУ,
відділів ЦК КПУ, республіканських міністерств і відомств про хід їх виконання тощо.
З огляду на важливу роль, яку вони відігравали у процесі функціонування КПУ, тобто на «до джерельному» етапі свого існування, а, отже, і
важливе значення для розуміння процесів, що відбувалися у внутрішньополітичному житті Радянської України, чільне місце з-поміж цих доку77
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ментів займають постанови Політбюро ЦК КПУ. Як правило, кожна така
постанова складається з преамбули, у якій пояснено причини, висвітлено
обставини її ухвалення, та основної частини, яка включає статті директивного характеру. Розмір преамбули варіюється від 2–3 абзаців до кількох сторінок тексту. Кількість статей, як і їхній об’єм, – різна: їх може
бути як кілька, так і понад 10–15. В окремих випадках преамбула внесена
в основну частину постанови як її перша стаття або ж взагалі відсутня.
Типовий приклад – таємна постанова Політбюро ЦК КПУ «Про стан підготовки, початок збирання урожаю та завдання партійних організацій,
комуністів-керівників по формуванню державних ресурсів зерна в республіці», прийнята на його засіданні від 2 липня 1991 р.5
Організаційна діяльність ЦК КПУ, спрямована на реалізацію генеральної лінії партії, виконання рішень загальнопартійних і республіканських з’їздів та конференцій, постанов ЦК КПРС, відображена у поточних директивних та інформаційних документах ЦК КПУ, його відділів,
листуванні ЦК КПУ з місцевими партійними, радянськими, комсомольськими органами, документах поточних перевірок, доповідних записках працівників, яким було доручено виконання тих чи інших завдань
ЦК КПУ, документах нарад, які проводилися в ЦК КПУ тощо.
Абсолютна більшість документів відділів ЦК КПУ датована 1941–
1991 рр. Документи відділів ЦК КПУ довоєнного часу, які зберігалися в
Центральному партійному архіві ЦК КП(б)У, представлені фрагментарно, оскільки до 90% їх було знищено на початку нацистсько-радянської
війни 1941–1945 рр. через неможливість евакуації6.
Довоєнні документи відділів ЦК КПУ, які вціліли, включено до
2 описів фонду – оп. 20 (7535 спр. за 1918–1941 рр.) та оп. 21 (362 спр.
за 1924–1935 рр.). Серед них: плани роботи, протоколи засідань, звіти
обліково-розподільчого та організаційно-інструкторського відділів; зведення організаційно-інструкторського відділу про грубі помилки у втіленні політичної лінії партії у деяких партійних організаціях; зведення
інформаційного підвідділу організаційно-інструкторського відділу про
ситуацію в губерніях, боротьбу з бандитизмом; протоколи засідань колегії транспортного підвідділу організаційно-інструкторського відділу;
протоколи комісії агітаційно-пропагандистського відділу з обліку працівників партійної освіти тощо.
Ознайомлення з цими документами дозволяє скласти уявлення про
здійснення ЦК КПУ керівництва діяльністю місцевих партійних органів
і первинних партійних організацій, спрямованою на відновлення народного господарства республіки після громадянської війни, втілення у життя ленінського плану побудови соціалізму, виконання завдань індустріалізації, колективізації сільського господарства, культурної революції,
реалізацію ленінської національної політики.
Документи відділів ЦК КПУ повоєнного часу представлено планами роботи, звітами, інформаціями, довідками, доповідними записками,
орієнтуваннями, листуванням із державними, радянськими та місцевими
партійними органами тощо. Вони відображають організаційну діяльність
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ЦК Компартії України з мобілізації населення республіки для вирішення
завдань повоєнної відбудови народного господарства, реалізації політичного курсу партії в умовах «хрущовської відлиги», «брежнєвсько-андроповського застою», «горбачовської перебудови».
Поряд із документами відділів ЦК КПУ важливим джерелом вивчення організаційної діяльності політсили, спрямованої на реалізацію генеральної лінії партії, виконання рішень загальнопартійних і республіканських з’їздів та конференцій, постанов ЦК КПРС, є інформації ЦК КПУ
Центральному Комітету КПРС. Поміж іншим, вони містять цінні відомості про обстановку в республіці або окремому її регіоні, процеси, що
відбувалися у суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті УРСР, окремі резонансні події тощо. Типовий приклад –
таємна інформація ЦК КПУ «Про проблему уніатської (греко-католицької) церкви в західних областях України», надана ЦК КПРС 22 листопада
1989 р.7.
Особливе місце серед документів ЦК КПУ, що відклалися у фонді,
займають документи партійної статистики: статистичні звіти про склад
КПУ, її обласних і Київської міської партійної організації (ф. № 1, 2);
списки міськкомів та райкомів КПУ (ф. № 3); статистичні довідки про
приймання у члени КПРС тощо. Вони містять детальні відомості про
кількість членів та кандидатів у члени партії, їх соціальний, національний, віковий склад; кількість та склад обласних, міських, районних і
первинних організацій; розподіл комуністів за окремими міністерствами, комітетами, відомствами, галузями народного господарства тощо. Ці
дані дозволяють прослідкувати, як вирішувалися у партії завдання регулювання її росту та складу, зміцнення зв’язку з масами, розстановки
кадрів, підготовки партійного активу, навчання партійних кадрів, усталення єдності партії8.
Основу документів місцевих органів і первинних організацій КПУ
складають протоколи конференцій, пленумів, засідань бюро та секретаріату, зборів активу її обласних комітетів. Вони включені до 6 описів –
оп. 50 (4468 спр. за 1941–1947 рр.), оп. 51 (4971 спр. за 1941–1947 рр.),
оп. 52 (6333 спр. за 1949–1955 рр.), оп. 53 (5390 спр. за 1956–1967 рр.),
оп. 54 (6582 спр. за 1968–1981 рр.), оп. 55 (7168 спр. за 1982–1991 рр.).
Ознайомлення з ними дозволяє скласти уявлення про широке коло питань, зокрема: яким чином реалізувалася на місцях генеральна лінія партії; з якими труднощами стикалися місцеві партійні організації у своїй
повсякденній роботі; як оцінювало діяльність республіканської та союзної влади їхнє керівництво; якою була суспільно-політична обстановка у
регіоні в той чи інший час тощо.
Широко представленим у фонді видом документів є інформації обкомів, міськкомів, райкомів КПУ її Центральному Комітету. Головним їхнім завданням на «до джерельному» етапі існування було інформування
республіканського партійного керівництва про хід виконання його розпоряджень, суспільно-політичну обстановку в регіоні, окремі резонансні
події тощо. Типовий приклад – інформація Житомирського обкому КПУ
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«Про діяльність осередків УРП, Руху і СНУМу з метою проведення в
с. Базар Народницького району мітингу-реквієму і панахиди по вшануванню воїнів УПА та відповідну роботу партійних комітетів області»,
надана ЦК КПУ 29 листопада 1990 р.9
Отже, значення документів КПУ як історичного джерела полягає у
високому ступені їхньої інформаційної насиченості. Даючи цілісне уявлення про становлення та утвердження в Україні партійно-державної
системи, вони, водночас, розкривають механізми та особливості її дії,
відображають суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне
життя України радянської доби.
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УДК 930.253:341.81(477)«1918»

Лариса Андрієвська
ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНИХ КОНСУЛЬСТВ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ В ПЕТРОГРАДІ ТА МОСКВІ
(ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДАВО УКРАЇНИ)
В публікації на основі аналізу архівних джерел висвітлено історію створення
та основні напрями діяльності генеральних консульств Української Держави у
Петрограді та Москві у червні–листопаді 1918 р.
Ключові слова: Українська Держава, дипломатичні установи, консульська
служба, генеральне консульство, Москва, Петроград.
В публикации на основании анализа архивных источников освещена история сознания и основные направления деятельности генеральных консульств
Украинской Державы в Петрограде и Москве в июне–ноябре 1918 г.
Ключевые слова: Украинская Держава, дипломатические учреждения, консульская служба, генеральное консульство, Москва, Петроград.
Based on the analysis of archival sources, the article highlights the history of
foundation and main dimensions in the work of consulates general of the Ukrainian
State in Petrograd and Moscow in June and November 1918.
Keywords: the Ukrainian State, diplomatic missions, consular service, consulate
general, Moscow, Petrograd.

Дипломатична діяльність Української Держави виявилась надзвичайно енергійною і доволі успішною, зважаючи на складні політичні реалії знекровленої затяжною війною та розбурханої революціями Європи.
За короткий період Міністерству закордонних справ УД вдалося налагодити діяльність дипломатичних установ як у союзних державах, Німеччині, Австро-Угорщині, Туреччині, Болгарії, так і в країнах, що виступали їх воєнними чи політичними антагоністами. У першому випадку було
створено посольства, у другому – широку мережу консульських установ.
Істрію їх створення та діяльності першим виклав у своїх історичних працях міністр закордонних справ УД Д. Дорошенко1, спираючись
на власні спомини та ті документи, які мав у власному архіві. Протягом
тривалого часу його праці були єдиним джерелом відомостей про дипломатичну службу Української Держави. Лише з кінця 1950-х років його
дослідження продовжив американський історик українського походження В. Трембіцький2, праці якого, однак, довгий час були недоступними
для широкого загалу українців.
З набуттям Україною незалежності та відкриттям доступу до засекречених у радянську добу архівних фондів науковці одержали можливість більш детально дослідити історію створення та діяльності дипломатичних установ гетьманату П. Скоропадського. У цей період з’являються
дослідження українських істориків Д. Веденєєва3, Р. Пирога4, О. Голов© Лариса Андрієвська, 2015
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ченка5, І. Матяш6, О. Павлюка7, Д. Табачника8 та ін.9, у яких розглядалась,
в першу чергу, нормативно правова база створення дипломатичної служби, основні етапи створення дипломатичних представництв, їх структура та статутні завдання. Про персональний склад та основні напрямки
діяльності посольств / консульств Української Держави можна робити
висновки з опублікованих документів10.
Однак, дослідження щодо аналізу конкретної діяльності окремих
українських посольств чи консульств у вітчизняній історіографії відсутні. Між тим, такі дослідження становлять значний інтерес як у ретроспективному аспекті, розширюючи наші знання цього періоду вітчизняної
історії, так і з точки зору сучасності, подаючи нам позитивний приклад
організації захисту державних інтересів України на міжнародній арені,
та виявляючи певні політичні тенденції у відносинах окремих сусідніх
держав з Україною, що уже протягом майже сотні років з завидною послідовністю заступають за рамки норм міжнародного права. Надзвичайно цікаві історичні паралелі виникають при детальному розгляді діяльності консульств Української Держави у найбільших містах радянської
Росії Москві та Петрограді.
Документи про їх діяльність досить повно збереглися у фондах
ЦДАВО України: «Міністерство закордонних справ Української Держави» (ф. 3766), «Українське генеральне консульство Української Держави в Петрограді» (ф. 2187), «Генеральний консул Української Держави в
Москві» (ф. 2136). Частина цих документів опублікована у вже згадуваному збірнику документів, більшість же залишаються недослідженими.
Обидва консульства були створені відповідно до умов прелімінарного мирного договору між УД та РСФРР від 12 червня 1918 р. і до прийняття «Закону про заклад генеральних заклад генеральних консульств і
консульських агентств Української Держави» (4 липня 1918 р.) вважалися тимчасовим, а їх очільники – виконувачами обов’язків консула. Закон
визначав штати генеральних консульств та основні завдання їх діяльності, до яких належали: підготовка основи для поширення торгово-економічних відносин між обома державами; матеріальна та юридична
допомога громадянам України у їх справах в Росії; створення лікарень,
пунктів прийому для забезпечення осіб, що повертаються в Україну 11.
Генеральне консульство у Петрограді очолив Сергій Веселовський –
інженер-економіст, котрий до заснування консульства очолював Комітет
українського громадянства у Петрограді – громадську організацію, у яку
об’єдналися українці, намагаючись захистити свої громадянські права в
умовах більшовицького терору. Крім генерального консула в документах згадуються завідувачі відділів: М. Корнилович, М. Веселовський,
М. Дормирос, секретар Є. Бєдняк та радник М. Храпко12. На час закриття
консульства до списку його урядовців входило 70 осіб та 90 членів їх
родин13. Знаходилось консульство за адресою: м. Петроград, вул. Ліговська, 64, кв. 614.
У документах фонду зберігаються заяви громадян про надання дозволу на в’їзд в Україну, прохання про службу в апараті консульства;
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списки громадян Української Держави; посвідчення осіб, які мали виїхати до України; листування з владними структурами більшовиків, з Міністерством закордонних справ УД, з приватними особами, громадськими
організаціями та установами інших держав.
Аналіз змісту згаданих документів дозволяє зробити певні висновки щодо напрямів діяльності консульства, що мали свої особливості,
відмінні від визначених законом завдань. Замість поширення торговельно-економічних відносин між обома державами консульству довелося, у
першу чергу, відстоювати честь держави, захищати гідність її уряду та
громадян від більшовицької пропаганди. Так, у липні 1918 р. С. Веселовський у зверненні до закордонного відділу Петроградської ради висловлював протест проти постійного порушення більшовицькими політичними діячами умов мирного договору, у якому Росія зобов’язувалася
не вести агітації проти України та її уряду. «Між тим, ця умова не раз
порушувалася різними членами уряду», зазначалося в документі. Далі
йшлося про те, що голова Петроградської ВЧК М. Урицький та члени
Петроградської ради постійно дозволяли собі образливі виступи щодо
України, її уряду та громадян15.
З перших днів свого існування консульство взяло на себе обов’язок
захисту прав громадян України, що проживали на території РСФРР, з
цією метою здійснювало реєстрацію осіб, що визнали себе громадянами
України, надавало їм відповідні документи і допомогу у поверненні до
України. Такі права консульських служб забезпечувалися нормами міжнародного права, однак, не зважаючи на це, уряд більшовицької Росії не
визнав такого права за Генконсульством України, відмовив йому у можливості надання закордонних паспортів громадянам України, і примусово нав’язував їм громадянство РСФРР, вдаючись до незаконних арештів,
ув’язнень, конфіскації житла та майна. Консул неодноразово висловлював письмовий протест проти таких незаконних дій російського уряду16.
Генконсульство здійснювало реєстрацію українських громадян,
яким надавалася посвідка громадянина Української Держави та допомога при переїзді в Україну. Реєстраційні журнали, що збереглися у фонді консульства, свідчать про значну кількість мешканців Петрограда та
прилеглих територій, які визнали себе громадянами України і заявили
про бажання повернутися на батьківщину. Прояви такого патріотизму
були викликані не стільки ностальгією за рідною землею, скільки бажанням врятуватися від терору та беззаконня, що повсюдно і безкарно
вчинялися більшовиками. У документах консульства збереглися скарги
на незаконні арешти, пограбування при обшуках, примусову мобілізацію, конфіскацію помешкань тощо17.
С. Веселовський від імені Української Держави неодноразово висловлював протест проти незаконних арештів громадян України, порушення їх майнових прав, перешкоджання виїзду на батьківщину, а також проти незаконної їх мобілізації до більшовицької армії18. Зрештою,
консульству вдалося домогтися відправлення значної кількості людей в
Україну та організувати їх перевезення залізницею, а тим, хто не мав коштів на такий переїзд, надавали матеріальну допомогу.
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Посилення репресій після вбивства М. Урицького у жовтні 1918 р.
змусило українське генконсульство значно активізувати роботу з організації допомоги заарештованим українцям та підтримки їх родин. За
свідченнями С. Веселовського у Петрограді було заарештовано 450 громадян України, які утримувалися в жахливих умовах, а їхні близькі залишалися фактично без засобів до існування19. За ініціативою українських
дипломатів було створено український осередок Червоного Хреста під
егідою шведського товариства Червоного Хреста, що давало можливість
відвідувати ув’язнених, передавати їм необхідні одяг, харчі та ліки, підтримувати звільнених з-під арешту та родини заарештованих20.
Українські дипломати підтримували тісні стосунки з дипломатичними представництвами та громадськими організаціями інших держав. В
документах консульства зберігається лист Грузинського національного
комітету з пропозиціями про співпрацю і взаємну підтримку21. Саме генконсульство часто зверталось за підтримкою до своїх зарубіжних колег,
зокрема шведського представництва. Уже згадувалось про надання допомоги у створенні осередку товариства Червоного Хреста для підтримки
незаконно ув’язнених громадян України. До шведського посла в Росії
генерала Е. Брендстрема С. Веселовський звернувся з проханням представляти інтереси українців в Петрограді після вимушеного припинення
там діяльності консульства Української Держави22.
Одночасно з Петроградським було створено генеральне консульство
Української Держави у Москві. Генеральним консулом було призначено
Олександра Кривцова. У документах згадуються також інші працівники:
Л. Форштереттер, який відповідав за міжнародні та банківські справи,
Н. Тесленко ‑ фахівець з юридичних питань, професор Плетнєв – відповідальний за співпрацю з іноземними дипломатичними представництвами, М. Чернявський-Чернігівський – фахівець з питань торгівлі та
промисловості, Г. Невєжин, у компетенції якого перебували питання
транспорту, П. Забіла – секретар консульства23.
Початковий період діяльності консульства майже не представлений
документально, переважна більшість документів, що зберігається у фонді Московського генконсульства датується серпнем-груднем 1918 р. Серед них списки громадян України, заарештованих ЧК за «контрреволюційну» діяльність та ухилення від призову до Червоної армії; журнали
реєстрації заяв про надання громадянства та виданих посвідчень; листування з МЗС Української Держави, звернення до Наркомату закордонних
справ РСФРР тощо.
Основним напрямом роботи консульства стало надання допомоги особам, що виявили бажання вийти з російського громадянства та
прийняти громадянство України. Звернувшись з відповідною заявою та
підписавши так звану «заприсяжну обітницю»24, своєрідну присягу на
вірність Українській Державі, громадяни отримували посвідчення про
надання українського громадянства і мали можливість виїхати з більшовицької Росії. З проханням про допомогу у переїзді до України зверталися не лише окремі громадяни. Так, 5 серпня до консульства прибула
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делегація селян Мценського повіту Орловської губернії, яка привезла
листа від місцевої громади з проханням дозволити їм усією громадою
повернутися в Україну, оскільки, через утиски нової влади жити і господарювати в більшовицькій Росії стало небезпечно25.
Консульству постійно доводилося боротися з ігноруванням російським урядом норм міжнародного права та прав іноземних громадян. Переслідування, незаконні арешти та конфіскація майна осіб, що знаходились під юридичним захистом українського консульства, ставали дедалі
частішими. Про свої протести з цього приводу та звернення за підтримкою до дипломатичних представництв європейських країн О. Кривцов
повідомляв у телеграмі, надісланій до МЗС Української Держави 8 серпня 1918 р.26 Протест з боку українського консульства викликало запровадження більшовицьким урядом на початку вересня нових правил виїзду
з РСФРР, відповідно до яких українці були зобов’язані виїжджати з Росії
негайно після виходу з громадянства, не маючи можливості навіть зібрати речі та владнати свої справи. У своєму зверненні від 25 вересня
1918 р. до Наркомату закордонних справ РСФРР О. Кривцов заявляв, що
такі вимог висуваються до іноземних громадян тільки у випадку оголошення війни27.
Після замаху на В. Леніна 30 серпня 1918 р. і пов’язаний з цим розгул більшовицького терору, над життям українських громадян, у тому
числі і дипломатів, що на той час перебували в Росії, нависла реальна
загроза. Кілька співробітників генконсульства було заарештовано, а одного з них розстріляно. Оцінюючи обстановку, що склалася, генеральний
консул Української Держави в Москві писав у листі до Міністра закордонних справ Д. Дорошенка: «…я уже не мушу лічити себе безпечним,
маючи на увазі, що Комісаріят закордонних справ не має ніякого впливу на зовсім автономні і самостійні органи сиску і вбивств без суду і
слідства ріжними організаціями, …через що при допомозі Комісаріяту ніякого захисту інтересів українців не можна зробити, не то що про
нерухомість майна громадян, навіть і саме життя нічим не забезпечене
і не гарантірується,… тому я не можу лічити себе зараз, при такому
становищу, корисним для держави»28.
Однак, українські дипломати продовжували працювати і навіть брали
участь у культурно-просвітницьких заходах. 3 листопада 1918 р. О. Кривцов виступив на відкритті пам’ятника Т. Шевченку на Трубній площі в
Москві29. А невдовзі генеральний консул прийняв мешканця Москви, нащадка відомого українського козацько-старшинського роду Андрія Марковича і прийняв від нього в дар для Чернігівського музею старовини
ім. В. Тарновського 9 предметів музейного значення з родинної колекції
(годинники та прикраси з родинною символікою, нагороди, предмети нумізматики та боністики)30.
Із загостренням на початку листопада політичної ситуації у Європі
та припиненням мирних переговорів Української Держави з РСФРР, діяльність українських дипломатичних установ у радянській Росії стала
недоцільною. 8 листопада 1918 р. МЗС УД надіслало С. Веселовському
85

Іст о рія д е ржавних у с т анов, пол іт ичних парт ій...

та О. Кривцову телеграму з розпорядженням терміново залишити територію РСФРР і повернутися в Україну31.
З неймовірними труднощами, в умовах шантажу, погроз, навіть
спроб затримання, до яких постійно вдавались представники російської
сторони, українським дипломатам вдалося дістатися Києва.
Підбиваючи підсумки діяльності Генерального консульства Української Держави у Петрограді його очільник С. Веселовський з сумом
зазначав у листі до Міністра закордонних справ УД Г. Афанасьєва: «все
действия, принимаемые Консульством…, совершенно не достигали своей цели, с одной стороны благодаря упорству и нежеланию советской
власти идти навстречу, а с другой стороны – благодаря полному отсутствию необходимых для сей цели средств»32. Подібний висновок, безперечно, повною мірою стосувався і його московських колег.
Однак, діяльність українських генеральних консульств у Москві та
Петрограді не була марною. В умовах тотального беззаконня та агресивної більшовицької пропаганди вони виступали на захист Української Держави. Маючи змогу спілкуватися з представниками іноземних амбасад,
що діяли у Росії, в тому числі і тих держав, що не мали офіційних дипломатичних стосунків з Україною, наші дипломати створювали підґрунтя
для подальшого налагодження добросусідських стосунків та створювали
позитивний імідж Української Держави у світі. Своїми активними виступами на захист прав громадян України, співробітникам консульств вдалося врятувати від розправи більшовицьких каральних органів життя не
одного свого співвітчизника. Аналіз архівних документів засвідчує, що
перебуваючи у надзвичайно складних політичних обставинах, в умовах
повного ігнорування норм міжнародного права і людської моралі з боку
російського більшовицької влади, українські дипломати робили все від
них залежне, аби повністю виконати покладені на них завдання.
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Оксана Гураль
ПРОТОКОЛ ПЕРШИХ (УСТАНОВЧИХ) ЗБОРІВ
КИЇВСЬКОЇ «ПРОСВІТИ» ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО
З ІСТОРІЇ ТОВАРИСТВА
У публікації, що грунтується на аналізі протоколу перших зборів членів
київського товариства «Просвіта», що відбулися 25 червня 1906 р., висвітлено
перебіг обговорення і визначення просвітянами засадничих принципів
і основних напрямів своєї діяльності.
Ключові слова: «Просвіта» у Києві, Рада товариства, Борис Грінченко,
напрями діяльності «Просвіти», бібліотека.
В публикации, основанной на анализе протокола первого собрания членов
киевского общества «Просвита», состоявшегося 25 июня 1906 г., освещен
ход обсуждения и определения просвитянами определяющих принципов и
основных направлений своей деятельности.
Ключевые слова: «Просвита» в Киеве, Совет общества, Борис Гринченко,
направления деятельности «Просвиты», библиотека.
The publication, based on the analysis of the protocol of the first meeting of the
members of the Kyiv Society «Prosvita», held on June 25, 1906, highlights the course
of the discussion and definition by the prosvityans the fundamental principles and
basic directions of their activity.
Key words: «Prosvita» in Kyiv, the Council of the Society, Borys Grinchenko,
the directions of the activity of «Prosvita», library.

Історія та особливості діяльності «Товариства «Просвіта» у Києві,
заснованого в пам’ять Тараса Шевченка» (саме такою є повна офіційна
назва інституції), що стало першим неросійським громадським об’єднанням у Києві і Київській губернії після виходу відомого маніфесту Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р., й дотепер залишаються не до кінця дослідженими науково. Між тим джерельна база з історії київської «Просвіти»
є достатньо репрезентативною і різноманітною за типо-видовим складом. Зокрема, збереглося чимало архівних документів, що були створені
безпосередньо в процесі діяльності товариства – в його колегіальному
органі управління (Раді «Просвіти»), комісіях, канцелярії тощо. Ці документи не є цілісним архівним комплексом і з різних причин (зокрема
через те, що у діяльності товариства чітко виокремлюються два часових
періоди – з 1906 по 1910 рр. і з 1917 по 1921 рр.) знаходяться у кількох архівних установах Києва. В одній з них – Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ) у ф. 114
(«Київське товариство «Просвіта») зберігається важливий документ, що
дозволяє з’ясувати, як у процесі колективної дискусії формувалися засадничі принципи діяльності товариства – протокол перших загальних
© Оксана Гураль, 2015
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(установчих) зборів членів київської «Просвіти», що відбулися 25 червня
(8 липня за новим стилем) 1906 р. Цей документ з історичної точки зору
цінний тим, що в ньому у формі гострої дискусії розкрито різні погляди
на завдання «Просвіти»і напрями його майбутньої діяльності. Обсяг документа порівняно невеликий – 6 аркушів (11 сторінок) на звичайному
папері формату, близького до сучасного стандарту А4. Текст написано
від руки чорнилом акуратно і розбірливим почерком – одним із секретарів зборів – Ю. Квасницьким чи В. Козловським.
Зібрання просвітян відбулося у центральній частині Києва – у залі
Народної аудиторії на вул. Бульварно-Кудрявській, 26 (з 1937 р. це була
вул. Воровського; порівняно недавно, зважаючи на вимоги громадськості
міста вулиці повернено її історичну назву). Вибір цієї будівлі був невипадковим: один з ініціаторів створення «Просвіти» і її перший голова –
Борис Грінченко разом із своєю сім’єю проживав неподалік на вул. Гоголівській і як педагог за фахом і покликанням у Народній аудиторії часто
читав лекції та влаштовував літературно-мистецькі вечори, до того ж він
мав дружні стосунки з керманичами Київського товариства сприяння початковій освіті, якому і належала Народна аудиторія.
Щоб зрозуміти важливість цих зборів, необхідно коротко висвітлити
обставини, які їм передували.
Скликанню власне зборів передувала напружена підготовча робота,
оскільки виникнення київської «Просвіти», хоч і диктувалось логікою
розвитку українського національно-визвольного і культурницького руху,
що помітно активізувався на початку ХХ ст., проте все ж виявилось спонтанним, неочікуваним, хоча Б. Грінченко тривалий час виношував ідею
створення такого громадського загалу. Разом із своїми однодумцями, з
більшістю яких співпрацював у «Громадській думці» – першій щоденній
українській громадсько-політичній і культурно-просвітницькій газеті,
що виходила у з 31 грудня 1905 р. до 18 серпня 1906 р. (її наступницею
стала газета «Рада») Ф. Матушевським, М. Левицьким, Ф. Красицьким,
М. Лисенком, В. Козловським, М. Старицькою, М. Грінченко та іншими
громадськими діячами Б. Грінченко, користуючись тим, що Микола ІІ,
наляканий перебігом революційних подій 1905 р., спершу видав маніфест від 17 жовтня 1905 р., котрим проголошувались політичні свободи, а згодом, 4 березня 1906 р., ухвалив «Закон про товариства і спілки»,
згідно з яким в Російській імперії дозволялось створення спілок і об’єднань, у тому числі на національному ґрунті, швидко, буквально за лічені
години, розробив статут нового українського культурно-просвітницького
товариства під промовистою назвою «Просвіта». За встановленим порядком статут, як визначальний документ, котрим регламентувалася діяльність інституції, було зареєстровано 26 травня (9 червня за новим стилем)
1906 р. у Київському губернському у справах про товариства присутствії
під № 1. Проте в Наддніпрянській Україні київська «Просвіта» хронологічно утворилася четвертою. Перші «Просвіти» виникли в Катеринославі, Одесі і Кам’янці-Подільському. Всі ці наддніпрянські товариства
за взірець мали львівську «Просвіту», засновану ще у 1868 р. Остання
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на початок ХХ ст. вже була найавторитетнішою й наймасовішою українською інституцією в Східній Галичині, мала багато філій у краї, дала
поштовх до утворення тут низки інших українських товариств, у тому
числі за професійною ознакою, за що й отримала неофіційне почесне
звання «матері українського організованого життя». Проте саме київська
«Просвіта» виявилася найбільш діяльною серед багатьох однойменних
товариств у межах тогочасної Російської імперії. Це пов’язане насамперед з тим, що надзвичайно працьовитий і енергійний Б. Грінченко зумів залучити до лав нового товариства майже всю тогочасну київську
національно свідому інтелігенція. Зазначимо, що з відомих українських
діячів – мешканців Києва, з суто суб’єктивних причин, не стали членами
«Просвіти» лише М. Грушевський1 (Б. Грінченко, попри всі намагання,
не зумів знайти підхід до видатного історика), та І. Нечуй-Левицький,
який не поділяв думку Б. Грінченка про український правопис2.
Залучення осіб, що сповідували україноцентричні позиції і погляди,
в лави «Просвіти» було лише половиною справи. Задля визначення основних напрямів його діяльності, обрання керівництва, робочих органів,
вирішення організаційних, фінансових, майнових та інших питань потрібно було скликати перші загальні збори просвітян. Напружена організаційна робота в цьому напрямі тривала майже місяць. Відомо, що за
цей час відбулось десять засідань підготовчої групи. Результати її роботи
такі: терміново накладом 5 тис. прим. двома виданнями (українською
і російською мовами) видруковано і розповсюджено статут «Просвіти»,
який було розіслано як додаток до № 133 (за 11 червня 1906 р.) передплатникам «Громадської думки»; вміщено оголошення про створення товариства і скликання загальних зборів у «Киевских губернских ведомостях»
(№ 55); розіслано персональні запрошення майже 150 найбільш відомим
і діяльним представникам національно-культурного руху як у Києві, так і
в інших населених пунктах Київської губернії; укладено програму (порядок денний) загальних зборів; визначено авторів програмних доповідей
тощо.
Як свідчить протокол перших зборів товариства, які за своїм характером і метою цілком підпадають під категорію установчих, прибули
56 осіб, хоча первісно організатори очікували, що їх буде близько сотні.
Ймовірно, не всі просвітяни, особливо з інших міст і містечок, змогли
прибути в Київ. Збори розпочалися приблизно о 12.30, а закінчилися
о 17.30. П’ятигодинна тривалість заходу свідчить і про насиченість програми зборів (у порядку денному зафіксовано 8 питань) і про довгі дискусії з приводу окремих питань.
Протокол дає можливість достатньо вичерпно і об’єктивно простежити весь перебіг установчих зборів, які відкрив відомий громадський діяч Ф. Матушевський. З програмною доповіддю про завдання
та мету «Просвіти» виступив ідейний натхненник і організатор товариства Б. Грінченко, якого збори обрали головою засідання. Надзвичайно
цінним вбачається те, що у протоколі зафіксовано ключовий фрагмент
з промови Б. Грінченка, що стосується двох моментів, яким він надавав
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особливої ваги: 1) актуальність виходу на авансцену суспільного життя
культурно-просвітних товариств, які повинні озброїти трудові верстви
як діяльних рушіїв громадського прогресу, «нового життя» необхідними знаннями і дати їм світогляд, що ґрунтується на наукових фактах;
2) важливість започаткування діяльності «першого українського культурно-просвітного товариства в серці України – в Києві», місті, що було
в давнину колискою української культури і просвіти, науковим і культурним центром на просторах Східної Європи, а нині, після тривалої
хвилі лихоліття й занепаду, мусить зусиллями просвітян повернути собі
колишню славу культурного центру, «те сяйво культурної поваги, яка
одна тільки дає нації право на місце серед інших націй». Це є важливою,
складною, відповідальною й почесною місією товариства.
Теза про «трудові верстви» свідчить про те, що Б. Грінченко «Просвіту» вбачав орієнтованою на робітництво і селянство, тобто на охоплення просвітянською роботою широких, але малоосвічених народних
верств. Таке твердження можна розцінювати і як протиставлення «Просвіти» досить чисельним на той час клубам, салонам та іншим формам
колективного життя, що мали вузький, корпоративний характер.
Ключовими елементами в успішній діяльності київської «Просвіти» її організатори вважали створення власної бібліотеки та видавничу
діяльність. Це знайшло відображення і в статуті товариства, і в програмі перших загальних зборів, на яких з обох питань було виголошено
окремі доповіді (відповідно С. Шеметом та Б. Грінченком). Саме з цих
питань точилися особливо гострі дискусії, зафіксовані у протоколі зборів. Ініціаторами цих дискусій виступила трійка «ідейних опонентів»
Б. Грінченка – В. Винниченко, А. Жук та Ю. Єреміїв. Сутність дискусій
про бібліотеку і видавничу справу ними насправді зводилася до одного
принципового питання: якою інституцією має бути «Просвіта» – партійною чи позапартійною? Сутність цього питання випливала з тогочасних реалій суспільного життя. Деяка частина національно свідомої
української інтелігенції, особливо молодь, ще перебувала під впливом
зовсім недавніх революційних подій 1905 р. – першої половини 1906 р.
Поступки царату, про які згадувалось вище, певна лібералізація форм
соціальної самоорганізації сприймалось інтелігенцією як підґрунтя до
нового життя на засадах демократії. На той час тривало створення багатопартійної системи, виникнення низки українських політичних партій, які за соціально-політичною спрямованістю, стратегією і тактикою
умовно можна поділити на три основні групи: ліворадикальні партії –
Революційна українська партія (РУП), Українська соціал-демократична
партія (УСДРП); ліберально-демократичного спрямування – Українська
демократична партія (УДП), Українська радикальна партія (УРП), Українська демократично-радикальна партія (УДРП); національно-радикальні – Українська соціалістична партія (УСП), Українська народна партія
(УНП). Панувала певна революційна ейфорія, віра в те, що невдовзі царат буде повалено, держава стане демократичною, а Україна здобуде автономію (за це виступали РУП, УСДРП, УДП, УРП, УДРП) чи навіть
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державну самостійність (РУП на початковому етапі своєї діяльності,
УСП та УНП). Оскільки досить значна частина просвітян були членами різних партій (зокрема, Б. Грінченко перебував у УРП, з 1905 р. – у
УДРП), то цим і пояснюється, чому на зборах спостерігався ухил у бік
політизації обговорюваних питань.
На середину 1906 р. В. Винниченку і А. Жуку було по 26 років, тобто
вони мали такий вік, коли превалюють радикальні настрої, несприйняття
існуючого ладу, до того ж посилене недавніми революційними подіями.
Обидва були діяльними членами РУП (з 1905 р. вона трансформувалась
в УСДРП). Ймовірно, Ю. Єреміїв був ще молодшим (біографічних відомостей про нього не віднайдено). Їхні намагання перевести майбутню бібліотечну і видавничу діяльність товариства у політичну площину,
зафіксовані у протоколі перших загальних зборів «Просвіти», свідчать
насамперед про те, що частина української громадськості прагнула бачити своє нове товариство своєрідним міжпартійним клубом на національному грунті. Невипадково від самого початку організаційної роботи
по створенню київської «Просвіти» серед її засновників певний час точились гострі суперечки щодо загальних засад її діяльності. Більшість,
під впливом тогочасної революційної ситуації та підпорядковуючись
власним партійним інтересам чи симпатіям, відстоювала політичний напрям її діяльності. Меншість, очолювана Б. Грінченком, розглядала свою
працю в товаристві як суто просвітницьку, культурницьку, звільнену від
будь-яких політичних впливів та радикалізму, які, з одного боку, неминуче відвернули б від «Просвіти» частину політичних опонентів, а з іншого – обов’язково привернули б пильну увагу адміністративних органів,
спричинили б поліційні переслідування і, як наслідок, швидку заборону
товариства.
Поступово Б. Грінченко та його прибічники вагомими аргументами, у тому числі й безпосередньо під час перших загальних зборів товариства, зуміли переконати більшість просвітян у безперспективності
й згубності політизації товариства, недоцільності його перетворення
фактично на одну з численних тогочасних політичних партій й залучити
на свій бік значну частину ідеологічних опонентів. У цьому контексті
Б. Грінченко ні на йоту не відступився від кредо, сформульованого ним
у своїй новелі «Спроба»: «Не у хвилях кривавих, як кажуть революціонери, треба омити наш край, щоб він воскрес для нового життя, а у ясних
співучих хвилях української просвіти». Загальнонародні і загальноцивілізаційні норми суспільного устрою він завжди вивищував над класовими інтересами. Така підкреслено позапартійна позиція Б. Грінченка
призводила до численних нападок на нього з боку радикально налаштованих представників українських політичних партій. Проте, як засвідчив
перебіг подальших подій, саме аполітичність забезпечила можливість
«Просвіті» в умовах наростання чорносотенної реакції в імперії протриматися чотири роки.
Зазначимо, що у протоколі розкрито принципові засади діяльності
«Просвіти» щодо створення власної бібліотеки та видавничої діяльності,
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сформульовані Б. Грінченком. В інших виявлених нами архівних документах, що стосуються «Просвіти», ці моменти взагалі не згадуються,
або ж лише побічно і фрагментарно. Так само важливою є і інформація
про загальний перебіг дискусії з даних питань. В цій дискусії чітко простежуються такі риси характеру Б. Грінченка, як переконаність у власній
правоті, непоступливість у принципових питаннях, чіткість, аргументованість і коректність у відстоюванні особистої думки. В цих дискусіях
Б. Грінченко виступає як справжній і далекоглядний лідер товариства.
Ці риси характеру знайшли підтвердження у подальшій мемуарній літературі про Б. Грінченка, опублікованій після його передчасної смерті
з-за сухот в італійському містечку Оспедалетті у 1910 р., в якій підкреслюється не лише працездатність педагога, письменника і громадського
діяча, а й пристрасне його бажання перетворити київську «Просвіту» в
справжнє загальнодоступне вогнище пробудження національної самосвідомості всіх верств українців і прилучення до знань, освіти, здобутків
вітчизняної і світової культури.
Важливим є те, що, незважаючи на всю гостроту дискусій, вони відбувалися в атмосфері толерантності, демократичності і взаємоповаги.
Зокрема, просвітяни і на зборах і у подальшій роботі у товаристві зверталися один до одного не зі словами «пан» чи «товариш», а виключно
«добродій».
Усі інші питання порядку денного загальних зборів, як можна переконатись з протоколу, мали переважно організаційний характер. Серед ухвалених рішень найважливішим слід назвати створення чотирьох
робочих органів (комісій): видавничої, бібліотечної, шкільно-лекційної
та артистичної (тобто, з організації масових заходів – концертів, вистав,
вечірок тощо). Саме у цих напрямах і розгорталася подальша діяльність
товариства протягом 1906–1910 рр. Плани і наміри просвітян були далекосяжними, зокрема, з українізації шкільної освіти, проте, враховуючи брак робочих рук, вони обмежилися саме переліченими напрямами.
Участь просвітян у роботі комісій була справою добровільною, вони
могли водночас працювати у кількох з них. Кожна комісія мала певний
рівень самостійності, але за згодою колективного органу управління
«Просвітою» – Ради (вона складалася з 8 осіб, а ще три особи вважалися
кандидатами в її члени).
Вибори на установчих зборах членів Ради стали своєрідним мірилом
громадського авторитету діячів товариства. Найбільшу кількість голосів
набрали М. Левицький, Леся Українка (Лариса Косачівна), Б. Грінченко та С. Єфремов. До її складу увійшли також С. Шемет, О. Косачівна
(Олена Пчілка), В. Дурдуківський, В. Степанківський. Згодом, на своєму
окремому засіданні Рада обрала свого голову – Б. Грінченка та його заступника – Лесю Українку. Обов’язки скарбника виконував В. Дурдуківський, секретаря – С. Шемет.
Згідно із статутом «Просвіти», прийняті загальними зборами рішення мали бути підґрунтям для вироблення програми подальших дій
Ради та її робочих комісій. Тому протокол перших (установчих) зборів
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київської «Просвіти» є винятково важливим джерелом, який розкриває
основні перипетії обговорення першочергових питань, що стояли перед
нею та ухвалені на них колективні рішення. Слід зазначити, що в цілому
просвітяни, з огляду на тогочасні суспільно-політичні реалії в Російській
імперії, обрали виважений шлях розгортання своєї діяльності. І подальша успішна праця «Просвіти» протягом чотирьох років підтвердила правильність їхніх рішень.
Якщо 26 травня 1906 р., коли було зареєстровано статут товариства,
слід вважати датою започаткування київської «Просвіти» de-jure, то проведення 25 червня того ж року загальних (установчих) зборів просвітян
та ухвалення ними низки визначальних рішень є початком її діяльності
de-facto.
Від часу описаної події минуло 110 років. Основні відомості про неї
зафіксовані у зазначеному протоколі. Хоча він не є стенографічним за
своєю формою, проте дозволяє достатньо повно з’ясувати як загальний
перебіг зборів, так і точки зору окремих просвітян під час обговорення
порядку денного. Фотознімків на згаданих зборах не робилося. На нашу
думку, слід звернути увагу не лише на оприлюднення повного тексту
цього цінного історичного документа, а й на увічнення (меморізацію)
діяльності «Просвіти» задля популяризації здобутків подвижників українського національно-культурного руху, патріотичного виховання молодших поколінь, так, як це роблять у Львові, де місцевій «Просвіті» у
1993 р. навіть встановлено пам’ятник. Наскільки нам відомо, це єдиний
пам’ятник в Україні, а можливо і у світі, на честь громадської інституції. Збереглась будівля колишньої Народної аудиторії, на її фасаді варто
було б встановити меморіальну дошку на честь київської «Просвіти», як
данину поваги і вдячності за її плідну працю на благо української культури, освіти, науки, із зазначенням, що саме у цій будівлі відбулись перші
(установчі) збори товариства. Як позитивний крок у напрямі відродження історичної пам’яті про видатних представників цієї київської організації слід розцінювати те, що неподалік, у сквері на вул. Бульварно-Кудрявській, 18/2, 22 серпня 2011 р. встановлено пам’ятник Б. Грінченку
(скульптор М. Обезюк, архітектор М. Босенко).
Нижче друкуємо текст розглянутого вище документа із збереженням
всіх його лексичних і правописних особливостей.
1
В окремих публікаціях помилково Михайла Грушевського зараховують до
членів київської «Просвіти». Очевидно, це можна пояснити певною плутаниною:
членом «Просвіти» (і учасником її перших зборів) був священик Марко Грушевський,
який жив у родовому селі Б. Хмельницького – Суботові на Чигиринщині.
2
Букет Є. На захист мови і культури : Початок діяльності «Просвіти» в Києві /
Євген Букет // Слово Просвіти. – 2013. – 25-31 липня. – С. 6–7.
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ПРОТОКОЛ ПЕРШИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
25 червня 1906 р., м. Київ

Збори відбулися 25 червня 1906 р., у залі Народної авдиторії1
І. Початок і програма зборівa
Пів до першої години дня член-фундатор Ф. Матушевський2 роспочав збори і оповістив, що члени-фундатори запросили в члени товариства окремими
запросинами мало не 150 чоловік у Київі й поза Київом. На підставі § 26-го Статуту товариства ті з запрошених, які заплатять членську вкладку (§ 11), будуть
признані дійсними членами товариства.
Запис показав, що до зборів записалося до 100 членів, а од решти відповідь
ще не наспіла. Прибуло ж на збори 56 членів.
Після цього Ф. Матушевський запропонував обрати голову зборів.
Обрано головою – Б. Грінченка3, секретарями: Ю. Квасницького та В. Козловського4.
Подякувавши за честь, Голова привітав зібраних такими словами:
«Нема потреби говорити тут про вагу культурно-просвітних товариств взагалі. Треба зазначити тільки два пункти, які роблять заснування нашого товариства особливо важним. Перше, – що ми починаємо свою діяльність у той час,
коли на арену історії виступають робочі маси, як діяльні, а не пасивні творці
нового життя. Роль просвітніх інституцій, які даватимуть освіту, знання цим масам, які запомагатимуть їм виробляти опертий на наукових фактах світогляд,
мусить бути величезна.
Другий пункт – той, що товариство наше повстає у Київі, тому осередкові, звідкіля почалося наше культурне життя. Був час, коли з сього міста хвилі
просвіти, хвилі розумового життя розливалися не тільки на всю Україну, але
й на всю східну Європу, зачипаючи й західню. Настало потому лихоліття, Київ
занепав, але ж і після того він завсіди зоставався для нашого народу тим духовним центром, до якого поверталися наші очі, куди поривалося серце кожного
на нашій землі. Наступає час, коли ми зможемо вернути нашому культурному
центрові те сяйво культурної поваги, яка одна тільки дає нації право на місце
серед інших націй. І се накладає на наше товариство велику й дорогу нам, але
й важну повинність. Стоючи перед нею, вітаю вас з першими зборами першого
українського культурно-просвітного товариства в серці України – в Київі».
Після цієї промови Голова повідомив, що члени-фундатори обміркували
питання про ті справи, до яких зараз треба взятися товариству. Статут визначає
для товариства широку діяльність, але відразу почати робити все те, на що право дає статут, було б неможливим. Через те члени-фундатори установили, які
справи, на їх думку, треба було б зараз поставити на чергу. Голова читає реєстр
чергових справ:
1. Видавництво.
2. Бібліотека «Просвіти».
3. Ширення бібліотек, складених на основі нормальних каталогів.
a

Тут і далі збережено підкреслення, зроблені у документі.
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4. Учебна інституція з українською викладовою мовою.
5. Збірання грошей на пам’ятник Шевченкові.
6. Організація філій «Просвіти».
7. Організація роботи в товаристві по комісіях.
8. Кватира для товариства.
На перші два пункти є окремі доклади.
ІІ. Бібліотека «Просвіти».
Слово дається С. Шеметові5, що виступає з докладом про бібліотеку «Просвіти».
Він доводить, що власної бібліотеки треба «Просвіті», щоб було на чому
виховуватися вкраїнській інтелігенції, було з чого добувати потрібне знання.
Тільки тоді українська інтелігенція з такої нікчемної, якою вона є тепер, зробиться добре озброєним просвітнім військом, що робитиме культурно-просвітну роботу для рідного народу. До бібліотеки треба зібрати книжки всіма мовами
і з усіх одділів науки й красного письменства, але поперед усього треба подбати
про український одділ, який має складатися з книжок українською мовою та
з книжок усякими мовами про Україну.
Питання це викликає довгі суперечки.
Проти думки докладу виступили В. Винниченко6, А. Жук7, Єремієв та інші.
Те, що вони говорили, зіходилося до двох пунктів:
а) Бібліотека повинна служити не інтелігенції, а робітникам, бо тільки вони
є підвалиною національного і соціального визволення народу.
б) Нема ніякої потреби дбати спеціально про український відділ, бо українських книжок мало і вони не можуть дати читачам нічого путящого. А. Жук доводить, що не буде ніякої користи з того, що «постягають усякий хлам з Женев
та зо Львовів». Українська література складається з таких оповіданнів, як от «Як
ковбаса та чарка» і з неї через те не може бути ніякої користи. Треба популярної
соціал-демократичної літератури.
В промовах С. Шемета, Л. Драгоманової8, М. Левицького9, Б. Ярошевсько10
го , Ф. Матушевського, М. Грушевського, В. Павленка та інших виявляється
інший погляд. Стоячи за те, щоб бібліотека «Просвіти» мала найкращі книги
світової літератури, вони показують на неминучу потребу з’організувати добрий
український одділ: Київ досить багатий книжками, тут можна знайти для власної просвіти чи наукової роботи книги всякими мовами і з усіх одділів письменства; але що до українознавства, то книжок або нема, або дуже трудно їх
добути. Яка ж можлива робота для культури, для просвіти рідного народу, коли
нема матеріалів, на яких опірається та праця? Б. Ярошевський в довгій промові
показує, що сказані тут слова А. Жука проти українського письменства є найкращий довід за те, щоб з’організувати український одділ у бібліотеці: у той час,
як європейська наука вже зацікавилася українською літературою й наукою, ми
в Київі й не знаємо, бо якби знали, то говорили б інакше.
Голова становить загальне питання:
Чи бажають збори завести бібліотеку «Просвіти»? Більшістю всіх голосів
проти одного збори постановляють завести її.
Голова читає ту резолюцію про бібліотеку, яку запропонували члени-фундатори:

96

І ст о р ія д ержа в н и х ус т а н о в , пол іт ичних парт ій...

1. Бібліотека складається з книжок та періодичних виданнів усіма мовами
і зо всіх одділів науки й красного письменства.
2. Поперед усього мусить бути організований український одділ, що складатиметься: а) з книжок писаних українською мовою та б) з книжок про Україну
всякими мовами. Коли буде призначено на бібліотеку які гроші, то поперед усього витрачити їх на цей одділ.
3. Не рішаючи попереду питання про те, як користуватися з бібліотеки: чи
на місці тільки, чи й давати книги додому, збори доручають Раді поки що завести бібліотеку з читальнею з тим, щоб користуватися з неї на місці.
В. Винниченко вносить свою пропозицію заміста пунктів 1 та 2 пропозиції членів-фундаторів: Бібліотека складається з книжок усякими мовами і з усіх
одділів.
Голосують пропозицію членів-фундаторів: пункт 1 прийнято одногласно;
пункт 2 прийнято всіма голосами проти 4-х.
В. Винниченко заявляє, що збори прийняли 1-й пункт пропозиції фундаторів, – значить се вони прийняли його, В. Винниченка, пропозицію, яка ідентична
з цим пунктом, то тим самим пункт 2-й одпадає.
Голова каже, що таке вияснення зараз прийнятої постанови суперечить цій
постанові.
В. Винниченко обстоює на йому і вимагає поставити це на голосування.
Голосують знову обидва пункти вкупі і приймають їх знову більшістю всіх
проти чотирьох.
В. Винниченко настоює, щоб його пропозицію голосувати. Збори постановляють: не голосувати.
3-й пункт пропозиції членів-фундаторів прийнято одногласно.
А. Жук вносить пропозицію: Не заводити зараз бібліотеки, а просто передплачувати газети й книжки, яких буде треба.
Голова пояснює, що ця пропозиція суперечить тільки що прийнятій постанові, і через те він вагається становити її на голосування.
А. Жук вимагає цього і хоче доводити, через що сю пропозицію треба голосувати.
Зважаючи на те, що діла ще багато, а часу мало, Голова, бажаючи обминути
довгі суперечки, становить пропозицію А. Жука на голосування, і збори відкидають її всіма голосами проти двох.
ІІІ. Видавництво.
Б. Грінченко промовляє з приручення членів-фундаторів про видавництво.
Доводить, що хоч у нас і є такі гарні народні видавництва, як «Вік», або петербурзького «Благотворительного Общества», але ж того, що вони видають,
не вистачає за для потреби 26 милійонів українського народу. Неминуче треба
й «Просвіті» стати до тієї ж роботи. Як видно з 1-го пункту Статуту «Просвіти»,
вона є товариством безпартійним, тільки просвітно-культурним, такий же характер мусять мати й її видання, коли б було інакше, це значило б, що «Просвіта»
стала б партійною організацією, перестала б бути тим, чим бути мусить. А коли
так, то видання політичного й економічного змісту мають бути характеру теоретично-наукового, а не агітаційного. Всі одділи науки й Красного Письменства
мусять мати місце в виданнях «Просвіти»,але на перший план треба поставити
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поки що те, чого у нас нема і чого нам тепер дуже треба, а саме: книжок з українознавства. Ми досі не маємо навіть популярної історії рідного народу, навіть
граматики своєї мови. Велика потреба також у шкільних підручниках і дитячих книжках. Не можна з цим дожидатися поки дадуть нам школу. Нам школу
дадуть тільки тоді, коли ми сами її візьмемо, тобто: поскладаємо і надрукуємо
підручники і почнемо по їх учити. Сказавши коротко про план видавництва, він
зазначає, що дехто з сьогочасних членів «Просвіти» уже зібрав на видавництво
жертв до 200 рублів і ці гроші певне й будуть передані «Просвіті». Після того він
читає проект постанови, який виробили члени-фундатори:
1. В основу видавництва повинна бути положена думка, що «Товариство
Просвіта» є товариство просвітно-культурне і безпартійне і такими повинні
бути його видання.
2. Першою видавницькою справою Товариства повинно бути: дати в дешевих виданнях літературу для народніх мас.
3. Книжки повинні бути зо всіх одділів науки і красного письменства; але
найбільше треба подбати про книжки з українознавства, про шкільні підручники і дитячі книжки; видання політичного і економічного змісту мають бути
характеру теоретично-наукового, інформаційного і ні в якому разі не партійно-агітаційного.
4. Загальні збори приручають Раді організувати на згаданих основах видавницьку справу, зібравши за для того спеціальну комісію під керуванням одного
з членів Ради. Комісія ця повинна зараз же почати видання тих книжок, які підходять під програму видавництва і вже написані, але разом з тим виробити систематичний реєстр тем, на які треба поскладати нові книжки і подбати, щоб ті
книжки були написані. З приводу цього повстають довгі розмови, в яких члени
виразно поділяються на дві течії.
В. Винниченко, А. Жук, Єремієв доводять, що видавництво не може бути
агітаційним, бо інформація раз-у-раз переходить в агітацію. Шкільних підручників нам треба буде тільки тоді, як буде українська школа, а тепер ні. Та й не
діло «Просвіти» видавати підручники, – хай се роблять книгарі. Культура не
в тому, щоб складати і вчити шкільні підручники. Тепер перебудовується політичне життя. Мусимо давати підручники не для дітей, а для дорослих – політичні книжки характеру партійного і агітаційного, пропозиція ж членів – фундаторів усе зводить на шкільні підручники.
Голова пояснює, що в пропозиції членів-фундаторів такого нема. Пропонується видавати книги зо всіх одділів науки і красного письменства, ‑ значить
і політичні. Коли підкреслено українознавство і шкільні підручники, то тільки
через те, що нам ні по чому освічувати свій народ і доводити його до національної свідомості.
Після цього М. Левицький, Ф. Матушевський, І. Стешенко11, М. Грушевський, С. Шемет доводили, що партійними видання бути не можуть, бо тоді
«Просвіта» стане органом якоїсь партії, ‑ значить всім, хто до тієї партії не належить, довелось би покинути товариство. Тоді не треба було заводити культурно-просвітного товариства, але заложити партійну організацію. Звичайно,
більшости членів буде відбиватися на виданнях товариства, але одно діло вести
виданнями політичну агітацію за якусь партію, а друге – подавати відомості про
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саму ту партію. «Просвіта» може, наприклад, знайомити читачів своїх з програмами, поглядами й діяльністю партій, але на цьому й спинятися, – це буде
література інформаційна, а користуватися з неї, як і зо всякої іншої, з метою
агітаційною, – то вже діло тієї, чи сієї партії. Політичній літературі треба надавати велику вагу, але не меншу для нашого часу має й така річ, як українська
історія, географія, або шкільні підручники. Поки наш народ не буде національно-свідомий, доти він не зуміє добре обстоювати свої національні права. Діло
«Просвіти» дбати про просвіту, – як же се видання підручників, що дають ту
просвіту, може бути не її ділом? Тільки маючи в руках підручники доб’ємося
своєї школи. Тепер уже є сім’ї в яких батьки хочуть учити дітей рідною мовою,
але не мають по чому, і мусять калічити дитячу голову чужомовною наукою.
Зрештою незрозуміло, через що оборонці політичної літератури так повстають
проти підручників: політичної літератури ніхто не відкидає і підручники її не
виключають; говориться тільки про те, щоб зробити роботу в «Просвіті» можливою для людей усіх партій. Тим часом д[обродії] Винниченко й Жук становлять
справу так, щоб люде всіх партій робили тільки те, що звелить їм та партія, до
якої д[обродії] Жук і Винниченко прихильні.
Голова становить пропозицію членів-фундаторів на голосування.
Пункти 1-й та 2-й збори приймають одногласно. Пункт 3-й приймають більшістю 33 голосів проти 11. В. Винниченко і А. Жук вносять до цього пункту
поправки в дусі їх попередніх доводів. Збори одкидають їх.
Пункт 4-й прийнято одногласно.
ІV. Инші доручення Раді.
На пропозицію членів-фундаторів зроблено ще такі постанови:
а) Школа. Збори одногласно постановили:
Доручити шкільній комісії виробити проект ученої інституції з українською викладовою мовою, яку (інституцію) могла б завести «Просвіта».
б) Народні бібліотеки. Збори одногласно постановили:
Зважаючи на те, що треба «Просвіті» заводити народні бібліотеки, доручити Раді: а) виробити кілька нормальних каталогів народних бібліотек на всякі
ціни; б) складати по таких каталогах бібліотеки і продавати їх, коли будуть замовляння; в) виробити інструкцію – як треба заводити народні бібліотеки «Просвіти».
в) Пам’ятник Шевченкові. Збори одноголосно постановили: доручити Раді
приймати гроші на пам’ятник Т. Шевченкові у Київі і подбати, щоб зібрано було
грошей як найбільше.
V. Організація філій і комісій «Просвіти»
а) Філії. Загальні збори доручають Раді: виробити інструкцію – як заводити
філії «Просвіти» і в яких відносинах вони мають бути з центром Товариства.
б) Комісії. Члени-фундатори пропонують: Завести чотири комісії: видавничу, бібліотечну, шкільно-лекціонну і артистичну. Збори приймають се одногласно і обмірковують як повинні організуватися й працювати сі комісії. Після дебатів, до яких ставали д[обродії] С. Шемет, А. Жук, К. Михальчук12, І. Стешенко
та інші, постановлено:
1. Кожен член «Просвіти» може записатися до якої хоче комісії у того члена
Ради, якому се приручить Рада; опріч того й сама Рада може закликати членів до
комісії. (Прийнято одноголосно)

99

Іст о рія д е ржавних у с т анов, пол іт ичних парт ій...

2. Голову комісії вибирає сама комісія з своїх членів. Увага. Збори приручають Раді разом з комісіями установити на який саме час вибирається голова.
(Прийнято всіма проти одного)
3. Комісія працює самостійно, але виконання її постанов не може бути без
згоди Ради. (Всіма проти одного).
VI. Кватира.
Збори доручили Раді найняти для Товариства кватиру.
VII. Вибори членів Ради.
Голова подає до уваги, що § 17 «Статуту» Товариства вимагає, щоб щороку
половина членів Ради виходила і замісто тих, що вийшли, вибиралися нові. Товариство починає свою діяльність у половині року. Він пропонує зборам признати: а) що рік для Ради рахується з 1-го січня до 1-го січня; б) що півріччя 1906-го
року треба рахувати Раді за рік і таким робом перша половина членів мусить
вийти з Ради до 1 січня 1907 р.
Збори одноголосно приймають се.
Голова становить питання: як мають одбуватися вибори членів Ради. Після
дебатів постановлено: Вибирати членів Ради записками. На кожній записці має
бути написано 11 прізвищ: 8 радників і три кандидати до їх. Вибраними вважаються ті, хто має абсолютну більшість голосів; ті 8 чоловік, які одержали більше
голосів, стають радниками, останні кандидатами до їх.
Після цього наступили вибори. Голосувало сорок сім членів. Рахунок поданих голосів показав, що найбільше голосів мали:
Модест Левицький – 46.
Лариса Косачівна13 – 46.
Борис Грінченко – 45.
Сергій Єфремов14 – 44.
Сергій Шемет – 38.
Ольга Косачівна15 – 33.
Володимир Дурдуківський16 – 32.
Володимир Степанківський17 – 30.
Осип Юркевич18– 29.
Андрій Яковлев19 – 28.
Володимир Винниченко – 23.
Кирило Стеценко – 23.
Збори признали перших вісім вибраних членами Ради, О. Юркевича та
А. Яковлева – кандидатами до їх. Що ж до В. Винниченка та К. Стеценка – постановлено не переголосовувати їх, а рішити справу жеребком. Вийнято прізвище В. Винниченка і його признано кандидатом на радника.
VIII. Привітання.
Після виборів постановлено було, на пропозицію М. Левицького, послати
привітання українському посольському клубові і прийнято такий текст: «Перші
загальні збори Товариства «Просвіти» у Київі, заснованого в пам’ять Т. Шевченка, вітають український посольський клуб і бажають сили на боротьбу за волю
політичну, економічну і національну».
А. Жук вносить пропозицію, щоб цього привітання не посилати, а послати
привітання загальноросійській робітничий фракції Державної Думи.
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Голова поясняє, що першу половину пропозиції д[обродія] Жука він поставити на голосування не може, бо це суперечило б зараз зробленій постанові.
Другу ж, про те, щоб послати привітання загальноросійській робітничій фракції
Державної Думи, становить на голосування
Збори одкидають пропозицію А. Жука.
Після цього, в 5 ½ годин вечора, голова оповістив перші збори Товариства
скінченними.
Увага. Перші збори одержали привітання, але не можна було їх прочитати
на зборах, бо частина їх прийшла тільки над вечір, а ще частина аж на другий
день.
Бюро української парламентської групи прислало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти і свідомости
для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя
України».
Уманці, також в телеграмі кажуть: «Щиро вітаємо товариство, сердечно
бажаємо широкого розвою його діяльності». Прийшли також привітання од багатьох людей, що були запрошені в члени товариства. Між ними посол до Державної Думи А. Вязлов бажає товариству «широкої праці не тільки на Київщині,
але й по всій автономній Україні».
Голова зборів Б. Грінченко (підпис)
С. Шемет (підпис)
А. Корчевскій (підпис)
В. Дурдуківський (підпис)
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 114,
№ 2, арк. 1–11. Оригінал.
Народна аудиторія – поширена на поч. ХХ ст. назва будівлі Київського
товариства сприяння початковій освіті. Збудована у 1895 р. за проектом інженера
О. Белелюбського. У 1909 р. за проектом архітектора В. Рикова це приміщення було
перебудовано в стилі французького ренесансу. Народна аудиторія була популярним
місцем змістовного дозвілля для різних соціальних верств киян, тут постійно
читалися лекції, влаштовувалися літературно-музичні вечори, театральні вистави,
інші просвітницькі заходи.
2
Матушевський Федір Павлович (1869–1919) – український громадський
і політичний діяч, дипломат, публіцист.
3
Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) – видатний український педагог,
письменник, літературознавець, вчений, мовознавець, лексикограф.
4
Козловський Всеволод Олександрович (1877 – після 1933) – український
громадський діяч, бібліотекознавець, секретар першої української щоденної газ.
в Києві «Громадська думка» (1908). Репресований.
5
Шемет Сергій Михайлович (1875–1957) – громадський і політичний діяч.
Видавець у Лубнах газети «Хлібороб» (1905)
6
Винниченко Володимир Кирилович (1880–1951) – український прозаїк, дра
матург, художник, політичний, державний і громадський діяч.
7
Жук Андрій Ілліч (1880–1968) – український громадсько-політичний діяч,
дипломат і публіцист, один з лідерів УСДРП
1
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Драгоманова Людмила Михайлівна (1842–1918) – громадсько-культурна діячка,
член «Старої Громади» і київської «Просвіти». Дружина Михайла Драгоманова.
9
Левицький Модест Пилипович (1866–1932) – український письменник,
культурний діяч, педагог, лікар.
10
Ярошевський Богдан, псевд. Степан Загородний (1869 чи 1870–1914) –
український політично-громадський діяч, письменник. Гуртував та українізовував
українців польського походження. Засновник і лідер УСП.
11
Стешенко Іван Матвійович (1873–1918) – громадсько-політичний діяч,
педагог, літературознавець, письменник. У 1896 р. став засновником однієї з перших
українських соціал-демократичних організацій.
12
Михальчук Костянтин Петрович (1840–1914) – український мовознавець,
етнограф.
13
Леся Українка (Косач Лариса Петрівна; 1871–1913) – видатна українська
поетеса, перекладач, культурний діяч. Брала активну участь в українському націо
нальному русі.
14
Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) – український громадськополітичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури.
15
Олена Пчілка (Косач Ольга Петрівна; 1849–1930) – українська письменниця,
драматург, публіцист, громадська і культурна діячка, перекладачка, етнограф, мати
Лесі Українки, сестра М. Драгоманова.
16
Дурдуківський Володимир (1874–1938) – педагог, учений, літературний
критик, громадський діяч.
17
Степанківський Володимир Якович (1885–1957) – громадський і політичний
діяч, журналіст. Член РУП і УСДРП.
18
Юркевич Осип В’ячеславович (Йосип Венцеславович) (1855–1910) – україн
ський громадський діяч, лікар, член Київської Старої громади з 1860-х років
і «Просвіти», один з фундаторів кооперативного руху в Україні.
19
Яковлів (Яковлев) Андрій Іванович (1872–1955) – учений правник, громадський
і політичний діяч.
8
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Іст о р ія Ук р аїни
ПЕРСОНАЛІЇ

УДК 930.253:[929+94](477)«1919»

Сергій Кіржаєв, Костянтин Новохатський
«КОНСПІРАТИВНЕ» ЛИСТУВАННЯ В. ВЕРНАДСЬКОГО
І М. ВАСИЛЕНКА 1919 р.
Публікуються раніше невідомі «конспіративні» листи М. Василенка до
В. Вернадського і один лист-відповідь під час їхнього переховування за межами
Києва влітку 1919 року. Подано обгрунтування авторства листів.
Ключові слова: В. Вернадський, М. Василенко, Київ, більшовики, листу
вання.
Публикуются ранее неизвестные «конспиративные» письма Н. Василенко
к В. Вернадскому и один письменный ответ во время их укрытия за пределами
Киева летом 1919 года. Подано обоснование авторства писем.
Ключевые слова: В. Вернадский, Н. Василенко, Киев, большевики,
переписка.
The authors publish previously unknown «conspiratorial» letters of M. Vasylenko to V. Vernadsky, and one letter of response during their hiding outside Kyiv in
summer 1919; justify the authorship of the letters.
Key words: V. Vernadsky, M. Vasylenko, Kyiv, the Bolsheviks, correspondence.

До 150-річчя від дня народження всесвітньо відомого вченого-природознавця, мислителя, громадського діяча, першого президента Української академії наук Володимира Івановича Вернадського, що широко
відзначалося 2013 року, Національна академія наук України видала його
вибрані твори, у складі яких три книги присвячено його величезному
листуванню з українськими вченими, родичами, російськими колегами
та іншими особами з українських питань (понад 900 листів 138 осіб)1.
У цьому епістолярії широтою тематики, глибиною думок, душевною
тональністю близьких за поглядами людей, обсягом та інтенсивністю
(107 листів) виділяється листування В. Вернадського і відомого українського історика права, політичного діяча, другого президента УАН Ми© Сергій Кіржаєв, Костянтин Новохатський, 2015
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коли Прокоповича Василенка, що тривало понад 17 років аж до смерті
останнього.
Під час підготовки до друку цього листування ми звернули увагу на
лист Вернадського із Старосілля від 31 липня 1919 р. до якогось Івана
Петровича, що зберігся в архіві Василенка.
Зміст листа, його тональність і місцезнаходження дозволили кримському вернадськознавцю В. Лаврову побудувати версію конспіративності його адресата – саме М. Василенка – і запропонувати цей лист для
опублікування у складі листування Вернадського з Василенком2.
Подальші пошуки в архівному фонді В. Вернадського, що зберігається в Архіві Російської академії наук (ф. 518), привернули нашу увагу
до описаних за авторством «Ив. Глухов» листів до академіка за 1919 р.
Порівняння почерку, тематична складова листів, характерні стилістичні
звороти та їх довірча форма не залишають сумніву – це листи М. Василенка за конспіративним «псевдо» – Іван [Петрович] Глухов.
Версія конспірації поки залишається головною. На її користь, зокрема, свідчать такі рядки зі спогадів Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко, дружини Миколи Прокоповича, від 1923 р.: «Червоний терор
1919 року, жертвою якого стали українські вчені, а серед них видатний
політичний, громадський та науковий діяч В. Науменко, примусив значне число вчених Києва покинути місто і шукати тимчасового притулку
десь поза містом. М. Василенко оселився на дачі професора, колишнього
ректора університету, І. Єгорова. Дача була на березі Дніпра, недалеко
від гирла Прип’яті. В. Вернадський виїхав до Старосілля, на біологічну науково-дослідну станцію на березі Дніпра [...] В жахливі дні терору
В. Вернадський із захопленням досліджував старосільські багнища, і там
пощастило йому знайти ключ до проблеми живої матерії, якій присвятив
він значну частину свого життя…»3. В інших спогадах Н. Полонської-Василенко про Василенка є й такий запис: «Характерное письмо получено
им [Николаем Прокофьевичем – Укл.] от В. И. Вернадского, попавшего в
те же дни на станцию в Староселье…»4.
Чотири листи, що тепер публікуються, написані в лютому-червні
1919 р. Важко сказати впевнено, де саме укривався М. Василенко після взяття Києва більшовиками 5 лютого 1919 р. Версія щодо квартири
проф. І. Єгорова, який дав притулок М. Василенку ще в грудні 1918 р.
у часи влади Директорії, спирається поки лише на спогади Н. Полонської-Василенко: «Ему предложил свой кров И. П. Житецкий, и он перебрался на Гоголевскую, где пробыл несколько дней, пока его не пригласила к себе семья профессора И. В. Егорова, жившая на Нестеровской
улице. Среди огромного круга близких знакомых и друзей Николая Прокофьевича семья Егоровых не числилась. Знакомство с Иваном Васильевичем, профессором химии в университете и Коммерческом институте
было исключительно официальное (в 1918 г. Егоров был ректором университета), с семьей его Николай Прокофьевич не был знаком. Таким
образом, возможность прожить тревожные дни у них представляла, по
соображениям конспирации, большое удобство. Занимали Егоровы боль104
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шую квартиру на 6-м этаже, и только что перенесли семейное горе: была
убита шальной пулей их старшая дочь, студентка университета, во время
каких-то волнений в университете в октябре 1918. При таких условиях и
для Егоровых представляло большое удовольствие поселение у них Николая Прокофьевича, внесшего живую струю в их убитую горем семью.
Прожил он у Егоровых около двух месяцев […] Первое время Николай
Прокофьевич соблюдал все условия конспиративной жизни: сбрил бороду и усы, не выходил из дома днем, и только глубокой ночью выходил
подышать чистым воздухом ... С семьей Егоровых Николай Прокофьевич
близко сошелся за это время и на всю жизнь сохранил чувство самой
теплой привязанности к Анне Федоровне (жене проф. Егорова – Укл.) и
Ивану Васильевичу [...] На конспиративных началах в это время жил и
президент Украинской Академии наук академик В. И. Вернадский, который и посоветовал Николаю Прокофьевичу «спрятаться» на время в
семье Егоровых»5.
Н. Полонська описала й подальші події: «Так время шло до мая
1919 года, когда в Киеве пронеслись тревожные события, одной из жертв
которых стал неожиданно, случайно В. Науменко. Слишком тесно связанный с Владимиром Павловичем прежней работой при Временном
правительстве и в Министерстве народного просвещения при гетмане
Николай Прокофьевич стал волноваться. Под влиянием друзей, и прежде всего, В. Вернадского он выехал из Киева в середине июля к тем же
Егоровым, у которых была дача на берегу Днепра. Труднее всего было
выехать, так как за пристанью был учреждён строгий надзор и паспорта
выезжавших пересматривались ЧК. Егоров снабдил Николая Прокофьевича командировкой для разыскания торфа…»6.
З травнево-червневих листів М. Василенка зрозуміло, що він перебуває у селі десь на Дніпрі – можливо, й на дачі Єгорова неподалік від
гирла Прип’яті, тобто в місцях, які сьогодні, напевно, опинилися під водами Київського водосховища.
Зміст листів підтверджує повну обізнаність автора у справах Української академії наук та Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки УАН. За псевдо Іван Глухов, пов’язаним, вочевидь, з
місцем походження, виявляється колишній гетьманський міністр народної освіти (саме він «лобіював» в уряді утворення академії і бібліотеки).
Нагадаємо, що В. Вернадський, саме за ініціативи М. Василенка, очолив
за часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського комісії щодо
утворення УАН, НБУ, а також вищих навчальних закладів (документальні
матеріали щодо цього див. у виданні «Володимир Іванович Вернадський
і Україна» (К., 2011–2012) – томах, присвячених науково-організаційній
діяльності та листуванню). Цікаво, що в справі Національної бібліотеки
М. Василенко виступає з важливими порадами, які В. Вернадський бере
до уваги и намагається реалізувати7.
Роль М. Василенка щодо утворення Національної бібліотеки сьогодні мало вивчена. Листи досить яскраво розкривають погляди історика
і громадського діяча на організаційні й методичні засади формування
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НБУ, засвідчують його широку обізнаність та професіоналізм. Думки і
поради з питань діяльності Академії, обрання її членів, видавничої роботи тощо – свідоцтво провідної ролі Миколи Прокоповича щодо утворення УАН, яку слід насправді вважати «дітищем» Василенка-Вернадського.
Упорядники вирішили також передрукувати лист В. Вернадського
до «Івана Петровича» [Глухова], який став поштовхом для пошуків й
спроби розв’язання білих плям цього «конспіративного» листування.
В. Вернадський, як і М. Василенко, відчував непевність свого становища під час Директорії УНР. Академік не залишив жодного рядка у
щоденнику за цей період, ніколи не згадував про перехід на конспіративні умови життя. З приходом до Києва більшовиків у лютому 1919 р.
Володимира Івановича з його кадетським минулим на деякий час убезпечувала лише посада «президента» УАН із заявою про вихід із партії у
зв’язку з цією посадою. Однак червоного терору чекати довелося недовго, й В. Вернадський кінець-кінцем вирішив залишити Київ. Зазначимо,
що репресії почалися вже в березні – були заарештовані П. Стебницький,
С. Єфремов, професори і викладачі Г. Де-Метц, Л. Чикаленко, Е. Гарф,
в червні – Л. Яновський. Київська ЧК розстріляла в травні П. Арма
шевського, Т. Флоринського. За незрозумілих обставин в середині
червня загинув ректор Української Академії образотворчого мистецтва
О. Мурашко. Вночі 7 липня 1919 р. був заарештований і вже наступного
дня розстріляний В. Науменко. Згідно з протоколом допиту В. Науменка
від 8 липня, його звинуватили в тому, що «занимал должность министра
народного просвещения при гетмане». При цьому місце служби та посада звинуваченого зазначені як «Академия наук, сотрудник по предмету
литературы»8.
У щоденниках В. Вернадського є лакуна у записах між 1 березня й
18 квітня 1919 р., та й небагато записів квітня-травня, які обриваються 29 травня. У Києві навіть були чутки про арешт В. Вернадського.
Ґрунтознавець і гідролог Г. Висоцький писав В. Вернадському 1 квітня
1919 р.: «Очень рад […] и тому, что распространившийся вчера слух об
аресте Вас оказался неверным»9.
В «білому» Криму в січні 1920 р. В. Вернадський записав у щоденнику: «Невольно пытаешься оценить, насколько верна мысль о том, что мне
грозит опасность от большевиков? Я ушел в Староселье после убийства
Науменко. В это время психология была подавленной. Ясно выявилась
роль в этом убийстве украинских националистов – большевиков-боротьбистов и укр[аинских] с.-р. Из разговоров своих с членами этих партий
и [сведений из] чрезвычайки одновременно, которые передавал мне
тогда же Крымский, это было мне несомненным. Начали тогда справляться обо мне, как имеющем связи с Кривошеиным(!) [О. Кривошеїн
восени 1918 р. у Києві був одним із засновників монархічного «Совета
государственного объединения России». – Укл.] и смешивали с Бернацким [М. Бернацький був міністром фінансів Тимчасового уряду О. Керенського, а в 1919–1920 рр. на такій саме посаді в урядах А. Денікіна
і П. Врангеля. – Укл.]. Одновременно указывали, что Ак[адемия] н[аук]
106

П ер со н а л ії

ведет к[онтр]рев[олюционную] деятельность и во главе стоит бывший
министр Вр[еменного] прав[ительства] и крупный помещик, а Крымского убеждали, что какой я украинец, и что они не понимают, что он меня
защищает…. Я думаю, что те украинские группы, которые сознательно
устранили Науменко как лицо, мешавшее их самостийничеству, легко
могли – и еще легче – найти ненужным и меня… Поэтому доброжелательные советы тогда скрыться, может быть, и были правильны. Но все
ведь это гадание»10.
Пізніше, в Парижі, згадуючи літо 1919 р., В. Вернадський занотував
у щоденнику 7 липня 1924 р.: «После убийства Науменко через несколько недель я, под влиянием уговора жены и дочери и Кушакевича – решил
уйти с ним на Старосельскую станцию. Переждать... Меня предупреждали, что украинцы-большевики передавали, что про меня говорят, что я
бывший министр и богатый помещик, и они не понимают, отчего они за
меня «держались». В то же время Кушакевич, член той же украинск[ой]
федералист[ской] партии, как и Науменко, получил совет на время удалиться из пределов достижения киевских властей. В убийстве Науменко
замешаны и украинцы-большевики, и в Киеве считали, что шовинистические группы ничего бы не имели против исчезновения лиц, которые будучи украинцами, в то же самое время стояли за тесную связь с Россией.
Мне хотелось отдохнуть и природы и увезти Ниночку. Наташа осталась
в Киеве, а мы с Ниночкой, с Кушакевичем отправились пешком в Вышгород (резко антибольшевистское село) и оттуда на лодке в Староселье…
Эти несколько недель – одни из лучших мною прожитых… Мое[го] пребывания секрет открылся. В Староселье я прописался. Много народу видел. Раз принимал военную большевистскую (красноармейскую) экскурсию. Возвращение назад через день после вхождения добров[ольческих]
войск в Киев…»11.
У серпні 1935 р. В. Вернадський згадував у щоденнику: «Убийство
Науменко – совершенно неожиданное – произвело огромное впечатление. Было лето и я через некоторое время по совету Кушакевича (той же
партии, как Науменко) уехал с ним в Староселье, где провёл на станции
значительную часть времени. Очень хорошее это было время и чудные
места. Вернулся в Киев под выстрелами, пешком, при перемене власти:
украинцы и белые в Киеве же передрались, вступив в город вместе»12.
Як зазначає В. Лавров, задля забезпечення конспірації В. Вернадському видали відповідні документи від Комітету для виучування фауни
України, утворення якої в складі Фізично-математичного відділу УАН
ініціював С. Кушакевич – директор Старосільської біологічної станції13. Додамо, що зберігся лист Кушакевича до Вернадського від 2 липня
1919 р., в якому пропонувалося для поїздки до Старосілля зустрітися о
4.30 ранку на пристані, проте не зазначено, якого саме дня14. 5 липня на
Спільному зібранні УАН головував Д. Багалій, а на наступному засіданні
16 липня було зазначено, що В. Вернадський знаходиться у відпустці,
проте передав листи від 10 та 11 липня стосовно поділу приміщень академії. Відомо також, що 9 липня В. Вернадський й неодмінний секре107
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тар А. Кримський звернулися до Наркомпросу з листом-проханням про
звільнення В. Науменка15 (цього дня його вже не було серед живих).
Листи друкуються вперше за оригіналами-автографами. В деяких
листах бракує кінцівок й підписів, проте всі вони, безумовно, написані
однією людиною, що дало підстави архівістам об’єднати ці тексти в одну
справу. Важко сказати, чому в документах В. Вернадського, який дуже
ретельно ставився до свого архіву, немає жодного пояснювального запису щодо авторства цих листів саме М. Василенка, хоча помітки олівцем
на листах інших кореспондентів – часта практика академіка.
Листи подано відповідно до правил видання архівних джерел із
незначними коригуваннями тексту відповідно до сучасних граматичних
норм.
У прямих дужках [] розкрито авторські скорочення або подано варіант прочитання важкозрозумілих слів; у куткових дужках < > внесено
пропущені, на думку упорядників, слова. Наприкінці публікації подано
коментарі до змісту.
Вернадський В. І. Листування з українськими вченими : у 2 кн. / НАН
України, Комісія з наук. спадщини акад. В. Вернадського, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ, 2012. – (Вибрані наукові праці
академіка В. І. Вернадського ; т. 2).
2
Лавров В. В. «Найти ненужным и меня» : Письмо В. И. Вернадского к
Н. П. Василенко // Бюллетень Комиссии по разработке научного наследия акад.
В. И. Вернадского. – М. : НИА-Природа, 2012. – Вып. 21. – C. 48–58.
3
Полонська-Василенко Н. Д. Академік В. І. Вернадський (спогад) //
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4
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Щоденник (1918–1919). – Київ : Темпора, 2011. – С. 227). Про те, що у Єгорових
Василенко прожив, поки у Києві залишалась Директорія, Полонська згадувала й в
інших спогадах: Полонська-Василенко Н. Д. Спогади / упоряд. В. Шевчук. – Київ :
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 388).
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ЦДАМЛМ України, ф. 542, оп. 1, спр. 46, арк. 91.
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Див., наприклад, протоколи Тимчасового комітету для заснування Національної
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Т. 1, кн. 1 : Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність
(1918–1921). – Київ, 2011. – С. 373–487.
8
Панкова Є. В. Володимир Науменко (1852–1919) // Укр. іст. журн. – 1998. –
№ 6. – С. 90.
9
Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. –
Kиїв, 2011. – Кн. 1 : Листування: А–Г. – С. 673.
10
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11
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Лавров В. В. Указ. праця. – C. 52.
Архів Російської академії наук (далі – АРАН), ф. 518, оп. 3, спр. 915, арк. 1–1 зв.
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Исторія Академії наук України: 1918–1993. – Київ : Наук. думка, 1994. – С. 22;
Панкова Є. В. Указ. праця. – С. 91.
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ЛИСТИ М. ВАСИЛЕНКА ДО В. ВЕРНАДСЬКОГО

№1

27(14) лютого 1919 р.

Дорогой Владимир Иванович!
Сижу, и разные блажные мысли приходят в голову.
1. Необходимо осмотреть и купить библиотеку Стешенко1. Там есть коллекция изданий Кобзаря Шевченка, издания украинских писателей и книги более
или менее редкие по истории русской, украинской и всеобщей литературы.
2. Нужно начать разговоры с проф[ессором] С. Т. Голубевым2 о покупке его
библиотеки и собрания рукописей. Хотя оно сгорело, но он его пополнил.
Принимая во внимание любовь к деньгам, пример В. С. Иконникова3, продавшего библиотеку, можно рассчитывать на успех. Переговоры можно вести
через В. Ст. Иконникова, Д. И. Багалия, О. И. Левицкого4. Последний в хороших
с Голубевым отношениях, но для переговоров [один не садиться], [требуется]
дать ему ассистента.
3. Необходимо теперь же начать переговоры о том же с Н. И. Петровым,
Т. Д. Флоринским5 и другими пожилыми профессорами. Если они и не продадут
сейчас, то желательно, чтобы они не связали себя определенными обещаниями
и заверениями.
4. Мне известный состав администрации представляется односторонним
(историей и филологи[ей]). А что же естественники, статистики и пр.? Такую
же покупку библиотек, о которой я говорю в п[унктах] 2 и 3, нужно применить
к естественникам и математикам, и статистикам.
5. Не продаст ли своей библиотеки отец Б. Л.6 Леонид Семенович Личков7.
У него хорошее собрание по статистике. Между прочим, и по Юго-Западному
краю. Кстати, он знает, где библиотека Губерн[ского] стат[истического] комитета?
6. Спросите О. И. Левицкого, нельзя ли купить для Нац[иональной] библ[иотеки] собрание Н. В. Молчановского8 (много польских изданий, хорошее
дополнение к библиотеке Антоновича).
7. Если встречаетесь с П. Я. Дорошенком9, заговорите, не продаст ли он
свое собрание. Очень ценное собрание рукописей и книг по украинской истории и литературе. Думаю, лучшее на Украине. Переговоры можно поручить
В. Л. Модзалевскому10.
8. Полезно было бы обратиться к профессорам (не историкам), к математикам, естественникам, медикам, Духовной академии и политэкономам с предложением жертвовать или продавать не нужные им или обременяющие их библиотеки книги в Национальную библиотеку. Обращение должно быть покороче,
чтоб прочли.
9. Как вопрос с организацией старопечатных книг? Необходимо немедленно же принять меры к извлечению дубликатов или, м[ожет]б[ыть], и собраний
из Лавры, Софийского собора, Черниговской семинарии, Новгород-Северс[ко-
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го] Спасского монастыря и др[угих]. Для этого необходима комиссия: Петров,
Левицкий, Каманин, проф[ессор] Сергей Иванович Маслов (очень рекомендую), Огиенко11.
10. Немедленно же необходимо организовать [собирание] книг, напечатанных в городах Украины, начиная с XVII–XVIII ст. В этом отношении Харьков
поручить Д. И. Багалию, Чернигов – П. Я. Дорошенку и В. Л. Модзалевскому,
Полтаву – Льву Васильевичу Падалке и Ивану Францевичу Павловскому12, Волынь – П. А. Тутковскому13, у которого свое прекрасное собрание (не продаст
ли?), Подолию – отцу Сецинскому14, Огиенку, а по природе не знаю. Киевские –
сами изберите, порекомендую Петрова, Науменко15 (особенно), Левицкого,
Ефремова16.
11. Необходимо пополнить библиотечный комитет представителями высших учебных заведений (университетов, духовной академии, политехникума),
непременно по выбору. Это заинтересует высшие учебные заведения и может
послужить к развитию библиотеки, передаче дубликатов, ценными указаниями,
содействию и пр. Таких же представителей следует ввести от Общ[ества] Нестора, Общ[ества] историко-литературного, и [естествоиспытателей] в Киеве,
историко-фил[ологического] в Харькове. Форму придумайте сами. Громоздкость тут не пугает: они не будут администраторами, а советниками и могут,
особенно [иногродние], [призываться] в экстренных случаях. Зато им можно
будет официально поручать организацию комитетов (напр[имер], в Харькове,
Одессе) для организации национальной библиотеки в Киеве.
12. В качестве комиссионера (по скупке книг, чем он и занимается) советую очень привлечь местного антиквара Симинского17 (его торговля на Фундуклевской, 2[-й] дом вниз от Владимирской, рядом с аптекой во двор под
фирмою «Книжный мир»). Он, к сожалению, пил много и психика поэтому, нарушена, но он получил специальное антикварное образование в Вене, через его
руки прошла масса книг и он будет для Вас ценным агентом, особенно если Вы
сумеете его [имя] как-нибудь привязать к библиотеке (например, Комиссионер
национальной библиотеки, сотрудник, [что-либо]). У него самого было большое
собрание книг по истории. Если не продал, следует осмотреть и, м[ожет] б[ыть],
купить.
Вот какие блажные мысли пришли мне после блинов.
13. Кто у Вас в библиотеке по юриспруденции?
14. Не продает ли своей библиотеки Е. А. Кивлицкий и О. И. Левицкий?
Первая по древней истории, вторая по Украине. Библиотеки маленькие.
15. Дополнение.
На мой взгляд, следует Комитету библиотеки собрать директоров средних
учебных заведений мужских, женских, светских и духовных и познакомить их с
целью и задачами библиотеки, поставить перед ними вопрос: не найдут ли они
возможным уступить Национальной библиотеке старые журналы, книги, напечатанные, напр[имер], до 1880-х годов, которые для употребления в гимназии не
нужны, из фундаментальных библиотек редко требуются или часто и совсем не
требуются; в Национальной же библиотеке они могут быть очень необходимы,
тем более, что Национальная библиотека будет в Киеве и, следовательно, учителя могут пользоваться.
Такие библиотеки (со старыми журналами) есть особенно в 1, 2 и 3 гимназиях и в Коллегии Павла Галагана.
Пожалуй, не всех директоров и пригласить следует, а только 1, 2, 3 и 4 гимназий, Коллегии Павла Галагана, Фундуклеевской гимназии, Министерской
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гимназии и Женского института. Остальные гимназии позднего возникновения.
Такой же прием можно сделать относительно гимназий Черниговской, Полтавской и Новгород-Северской, если библиотека последней не сгорела во время
пожара, бывшего лет пять тому назад.
16. Следует добиться распоряжения, чтобы библиотеки всех упраздненных на Украине губернских статистич[еских] комитетов были переданы в
Киев[скую] Национ[альную] Библиотеку.
17. Библиотека И. В. Лучицкого им самим начала было передаваться в
Киев[скую] Пуб[личную] Библиотеку. Но он был потом этим своим действием
недоволен (Библиотека находилась в загоне. Часть библиотеки оставалась на
дому). Нельзя ли повернуть всю библиотеку (очень цельную) в Нац[иональную]
библиотеку?
Об этом можно просить переговорить с Марией Викторовной18, <матерью>
В. И. Лучицкого19. Но лучше было бы, если бы переговорили Вы сами.
Ни под каким видом нельзя поручать переговоры Леониду Сем[еновичу]
Личкову, как лицу заинтересованному.
Я думаю, что место библиотеке И. В. Лучицкого в Национальной Библиотеке20 (много иностранных [томов]), а не в Городской Библиотеке. Поэтому я и
поднимаю этот вопрос. Необходимо только пообещать сохранить за библиотекой имя И. В. Лучицкого.
P.S. К п[ункту] 12. Симинский много доставил книг Лазаревскому21. Он
скупает библиотеки по провинции, библиотеки, о которых вы (библиотеках) и
сведений не будете, пожалуй, [иметь]. Нужно поэтому заинтересовать его.*
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 424, арк. 1–4.

№2

22 березня 1919 р.

Дорогой Владимир Иванович!
После последнего свидания с Вами мне пришло в голову следующее.
Так как победило Ваше мнение об основании отдела рукописей при Национальной Библиотеке, то было бы очень своевременным, если бы Вы подняли
вопрос о приобретении рукописей и собрания проф[ессора] Александра Федоровича Кистяковского22.
Более подробные сведения об этом собрании даст Вам Д. И. Багалей. Есть
о собрании ст[атья] Багалея в «Киевской старине»23. Кроме того для доклада
можете ознакомиться с собранием по Иконникову (Историография)24.
Если удастся приобрести собрание, Национальная Библиотека сразу же
обогатится, между прочим, собранием разных изданий Статутов25, их переводов, книг Магдебургского Права и пр.
Теперь, когда библиотека Антоновича26 поступила, быть может, удастся и
собрание Кистяковского добыть. Я думаю, Б. А. и В. А. Кистяковские27 должны
помочь! Собрание Кистяковского очень ценно, особенно для украинского и западно-русского права.

* Бракує підпису.
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Слышал я, что с будущей недели предполагается перепись имущества монастырей и что к этой переписи имеет какое-то отношение проф[ессор] Л. Н. Яснопольский28.
Вероятно, в перепись будут включены и монастырские книжные собрания
и библиотеки.
Думаю, было бы очень хорошо, если бы Национальная библиотека при
этой переписи имела своего представителя, чтобы в случае секуляризации монастырского имущества получить книги29.
В особенности меня тревожит судьба старопечатных книг, особенно
острожской, киевской, черниговской и др[угой] печати, которые есть, напр[имер], в лаврской библиотеке. Быть может, по поводу этого было бы своевременно и необходимо собрать совещание, в котором приняли бы участие Н. И. Петров, С. Т. Голубев, С. И. Маслов.
С совещанием следует спешить.
Вы, кажется, говорили, что дали поручение Д. И. Багалею. В этом случае я
нахожу, что выбор вряд ли удачен, так как Д. И. Багалей вряд ли знает киевские
старокнижные собрания так, как указанные три лица. Пожалуй, был бы полезен
и О. И. Левицкий.
Дорогой Владимир Иванович!
От А. В. Сперанского30 я узнал, что город Киев, отведя место на Батыевой
Горе под постройку Клинического Городка, поставил условием уничтожение
Анатомического театра31 и продажу места в центре города. Таким образом, Университет, в силу договора, обязан продать место, где в настоящее время находится Анатом[ический] Театр.
Думаю, было бы своевременно, если бы Комитет Национальной Библиотеки теперь же рассмотрел вопрос о покупке места и сделал в этом направлении
постановление. Постановление это можно было бы препроводить в университет
с отношением, в котором Национальная Библиотека просит иметь ее в виду в
число первых кандидатов по покупке места. (х) См[отри] ниже приложение.
Дело это нужно обставить основательно с юридической точки зрения. Поэтому, на мой взгляд, в Комитет Библиотеки нужно от Вашего (как председателя
Комитета) имени внести обстоятельный доклад. Раньше составления доклада
было бы полезно побеседовать [неофициально] Вам с ректором университета
относительно условий, о которых говорил Сперанский.
Покупка может состояться и раньше, но место может перейти в ведение
Библиотеки, конечно, не раньше, чем будет выстроен новый Анатом[ический]
Театр на Батыевой горе.
Во всяком случае, по моему мнению, дело о покупке нужно начать официально сейчас же. Его, в таком случае, не забудут. О нем будут думать, к нему
будут постоянно возвращаться.
_______________________
х)
Лучше не заявлять кандидата, а войти с предложением продать место Библиотеке (форму и условия можно предварительно обсудить с ректором).*
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 424, арк. 5–6 зв.

* Бракує підпису.
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№3

27 травня (8 червня) 1919 р.

Дорогой Владимир Иванович!
Уехал я, как Вы знаете, неожиданно и очень, очень сожалел, что не мог
повидаться с Вами. Спасибо Вам великое за письмо, хотя пишете Вы в нем про
очень невеселую вещь – болезнь Нины Владимировны32. Меня это очень беспокоит.
Слыхал я, что Вы уже обращались к Ф. Г. Яновскому33. Что он скажет, напишите мне. Конечно, о поездке в Крым теперь и думать не приходится, но все
же, быть может, можно где-нибудь на лето устроиться в Святошине, чтобы избавиться от киевских «сквозняков», от киевской пыли, духоты и пр. Сухое место,
сосновый лес в Святошине мог бы быть полезен.
Вы не сердитесь, что количество «сквозняков» еще увеличивается одним –
мной, но, право же, думая о Вас, трудно удержаться от совета, который, кажется,
подходящим.
Смотрите, Вы тоже не переутомитесь вконец. Во время последнего нашего
разговора меня просто испугало Ваше желание пуститься в житейское море, не
оправившись как следует.
Судя по Вашему письму, Вы по-прежнему живете нервной жизнью и у
Вас очень много огорчений. Одно из них о невозможности печатать Вы даже
высказываете. Конечно, появление трудов Академии, в каком угодно виде, хотя
бы в виде маленькой тетрадки, будет фактом большого значения не столько, м[ожет] б[ыть], научного, но политического. Печатные труды Академии закрепят
факт существования ее. Сомнительно только, удастся ли Вам скоро выпустить
хоть одно из академических изданий34. Уж больно условия печатания неблагоприятны. Глубоко сочувствую Вам в Ваших тревогах по этому случаю.
Мысль о доме удельного ведомства35 меня нисколько не трогает. Считаю по
многим причинам, это дело эфемерным. При таких условиях и для ближайшего
будущего самым лучшим было бы, если бы в ведение Национальной Библиотеки была передана городская библиотека с зданием36. Но только непременно
нужно ставить вопрос так, что библиотека городская передается Национальной.
Фактически же библиотеки пока сливать не следует, пока идет борьба за власть
и пока неизвестны результаты ее.
О Голосеевском лесе хорошо кончить вопрос37, но для данного года мне
кажется вопрос запоздавшим. Мы живем в такое время, когда необходимо закреплять факты. Если бы в Голосеевском лесу уже в этом году был разбит хоть
маленький уголок Ботанического сада – это имело бы большое значение38. Думаю, впрочем, что* деревьев завести (посеять) можно будет еще и в этом году.
Против списка академиков я не возражал бы. Есть две только оговорки:
будет ли работать научно Беляшевский39? Он давно уже бросил научную работу
и занялся исключительно коллекционерством. Не закроет ли [чуждый югу] Орженцкий40 дорогу Владимиру Андреевичу41, которому, право, место в Академии,
по его научным исключительно интересным трудам и знанию местной жизни.
Меня это беспокоит, и при случае, если будет [охота], черкните мне, чтобы рассеять мои сомнения.
Очень рад, что Вы не забываете своего «живого вещества»42. Боюсь только,
чтобы тревоги жизни, Ваша утомленность от болезни и суеты мирской не помешали Вам в этом деле.
* Далі одне слово нерозбірливе.
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Дорогой мой, берегите себя. Это моя к Вам дружеская просьба и Вам мой
дружеский совет. В Киеве совсем уж побелела Ваша борода.
Я получил здесь уже две пачки газет. Как хотелось бы и хочется порой послушать Вашего мнения. Ничего не понимаю, ничего не разберу.
Не знаю, хорошо ли я сделал, уехав отдыхать в деревню в то время, когда
решаются мировые вопросы? Черты любопытства очень весомы и отчужденность от живых центров мира сильно чувствуется. Но ко всему привыкаешь,
и я уже начинаю привыкать к тому состоянию покоя, который царит здесь. Уж
подлинно «в столицах шум, гремят витии»43, а здесь, как посравнишь с тем, что
пишут в газетах, тишина.
__________________
Очень благодарен. При свидании сочтемся. Очень интересно видеть перед
собой всю сводку мер относительно просвещения44.
Одно несомненно, вражда к «панам и жидам» углубилась. На днях мне передавали разговор. Один из крестьян, у которого есть все и который мог бы
продать, заявил: «нехай все погине: ни жиду, ни пану ничего не продам, нехай
поздыхають з голоду…».
Живу почти растительной жизнью. Рано ложусь спать и много сплю. Много
гуляю, катаюсь и ловлю рыбу на Днепре. До сих пор относился с презрением к
ужению рыбы. Казалось мне так глупым видеть человека взрослого, серьезного,
сидящим и молча глядящим на удочку. Теперь я сам обратился в такого и постиг
всю прелесть этого увлекательного, если хотите, занятия. Как будто делаешь
очень серьезное дело и в то же время не делаешь ничего: голова ничем не занята. За удочкой нельзя вести созерцательной жизни. Просто ничего не думаешь,
даже комаров и мошек не замечаешь, как они кусаются. Право, хороший отдых.
Жаль только, что погода из рук вон плохая. Дожди, дожди и дожди. Правда, для
песчаной местности, в которой я живу, это хорошо, но для таких бездельников,
как я, не всегда приятно.
Для ума я имею здесь единственную пищу – романы Альфонса Доде45 на
французском языке. За ними я и провожу дни и часы, когда на дворе размокропогодится и я принужден сидеть в комнате.
Думаю, пребывание мое здесь поведет к моему отдыху. Около трех лет летом не отдыхал совсем, и голова уже начинала побаливать.
В московских «Известиях» я на днях прочитал о смерти Александра Аркадьевича Кауфмана46. Знаете ли Вы про это? Вот еще смерть, а про сколько мы с
Вами не знаем!
Будьте здоровы. Будет охота и время, черкните мне, что делаете, какие
новости вне Библиотеки и Академии. Меня все это так интересует! Не много
ли сразу академиков творит Академия? Очень рад, что комиссия по изучению
Украины становится на твердый путь. Только не довольствуйтесь ассигнованиями, а сейчас же забирайте деньги и держите готівкою. Эта комиссия – гвоздь
Академии несомненно. Со временем и «українці» это поймут.
Наталии Егоровне47, Нине Владимировне мой самый сердечный привет. От
души желаю ей скорейшего выздоровления. Будете писать – не забудьте сообщить об ее здоровье. Из Полтавы не получали вестей? Всего хорошего.
Крепко жму руку.
Душевно Ваш Ив. Глухов
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В московских «Известиях» было объявление, что вышел в Москве «Сборник узаконений и распоряжений по Мин[истерству] Нар[одного] Просв[ещения]»48. Цена 15 р[ублей] т. I. Если можно, выпишите для меня и перешлите.
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 424, арк. 7–10 зв.

№4

22 червня 1919 р.

Дорогой Владимир Иванович!
В Киев едет Ольга Ив[ановна]49, и я надеюсь получить от Вас несколько
слов: как здоровье Нины Владимировны50? Что сказал Яновский51 и что Вы
предпринимаете относительно нее? Как поживаете Вы, Наталья Егоровна52? Не
переутомились ли Вы совсем?
После холодных, дождливых и ветреных дней, которые стояли здесь, три
дня вот уже наслаждаюсь чисто летней погодой. Веду ленивую, чисто растительную жизнь: купаюсь, ловлю рыбу, изредка читаю «Jack’а» Daudet53, но крайне лениво и вяло. Все-таки время как-то [наполняется]. Месяц я уже в деревне и
время прошло незаметно. Известий о мировых событиях имею мало. Питаюсь
запоздалыми газетами. Последнюю их них имел за 17 июня. А события теперь
бегут быстро.
Здесь все тихо, спокойно. Люди предаются пока мирным сельским работам
и встревожены мобилизацией.
Под влиянием переменчивой погоды, которая стояла это время, мне пришла
на ум мысль, которую и спешу высказать Вам: не следовало бы теперь же поставить на очередь в Академии наук вопрос об организации метеорологического
отделения и выбрать соответствующего академика54? Насколько мне известно, в
Киевском учебном округе за последнее время метеорологическая сеть пришла
в упадок. Не знаю, как в Одессе и Харькове. Было бы хорошо сосредоточить
всю сеть в руках Академии и поставить ее возможно широко. Хотя время теперь
[внешне] для этого неблагоприятно, но мне кажется, подобные дела, требующие
широкой организации, и должны начинаться немедленно. Если удастся Вам наметить и выбрать энергичного метеоролога в академики, этим уже много будет
сделано.
Что делается в Академии и в ученых сферах? С Петроградом, конечно, не
имеете сведений. А что новые академики выбраны?
Крепко жму руку. Будьте здоровы все.
Душевно преданный Вам 					
Ив. Глухов
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 424, арк. 11–12 зв. На звороті останнього аркуша листа
рукою М. Василенка позначено: «Академику Владимиру Ивановичу Вернадскому», а
також помітно сліди від заклеювання.
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ЛИСТ В. ВЕРНАДСЬКОГО ДО ІВАНА ПЕТРОВИЧА
[ГЛУХОВА-ВАСИЛЕНКА]
31 липня 1919 р., [Старосілля]*

Дорогой Иван Петрович,
Пишу не из Киева – на время уехал из него; к сожалению, не удалось проехать в Полтавщину – м[ожет] б[ыть], сам виноват, запоздал. Но кто знает, что
лучше?
Здесь я закончил и отделал отчет по Ком[иссии] по в[ысшей] ш[коле] и
уч[еным] уч[реждениям], начерно написанный Бор[исом] Леон[идовичем]55.
Отчет будет от нас, как предс[едателя] и секр[етаря], и я всюду предпосылаю
принципиальную мотивировку деятельности. Вышла целая книжка. Мне кажется, она интересна – и во всяком случае может иметь исторический интерес, но
я думаю, будет иметь и практический, т. к. придется защищать свою деятельность, а затем необходимо и добиваться и дальнейшего развития. Думаю, что
очень многие будут и рассержены и недовольны, особенно «українці», т. к. я
вполне ясно и определенно ставлю и свою точку зрения и выясняю действительный ход дел создания в[ысшей] шк[олы] укр[аинской], а не ту фальсифицированную, которую они начали на торжествах открытия Киев[ского] и Под[ольского] унив[ерситетов]. Отчет хочу напечатать при первой возможности56.
М[ожет] б[ыть], следовало бы издать и по-украински? К Вам перешлю копию,
как только сделают, если Б. Л. будет согласен с моей переработкой и вставками.
От него еще не имею известий. Но с ним мы очень во многом согласны57. Очень
интересно и важно Ваше мнение.
Здесь я без книг или, вернее, почти без книг. Но много думаю и пишу. Написал целую статью «О значении живого вещества для создания почв»58. Сейчас
начал обрабатывать и писать лекции по геохимии – сколько смогу это сделать
без книг. А затем есть и ряд других тем – хочется набросать воспоминания детства и статью о прогрессе, как проявлении автотрофности человечества. Тут,
мне кажется, у меня получаются новые черточки к пониманию явлений.
Без книг могу обходиться совсем свободно, ибо тем для мысли бесконечное множество, да и для писаний тоже. А затем природа мне дает очень много.
Недавно был в глухих лесах, последних остатках мало тронутых, среди болот
придеснянских. И много мыслей. Пытаюсь учесть живое вещество леса. Приходится выдумывать методы работы. Вчера несколько часов ловил жуков на шелюге; за последние дни жучек (наловил более 6000 – достаточный материал для
анализа и исследований). Есть ли он у Вас? Если есть, очень прошу Вас набрать
тысяч 6–5 (в банку, хорошо закупорить; жучек одного вида – Lino – 75–100 10%
формалина). Лучше взвесить живых в банке (сосчитав количество). Эти массовые размножения («взрывы жив[ого] вещ[ества]») очень интересны и, думаю,
удастся в этом явлении найти законности**.
Вы писали, что ловите рыбу – а здесь ее почти не имею. Если можно, соберите кости отдельно разных рыб. В костях я ищу редких земель. Доставить
их надо – с указанием рыбы, времени улова и реки – Ир[ине] Дм[итриевне]
Старынкевич59, Фундуклеев[ская], Лаборатория Франкфурта60. Да, рыба не должна быть раньше сварена: кости надо вынуть из сырой.
* Місце написання листа встановлено за змістом.
** Так в оригіналі.
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Н[аталию] Ег[оровну] я просил послать Вам 1-й выпуск Книжн[ого] Вісника и 1-й том записок I Отд[ела]61. И то и другое среднее. Но важно, что вышло. И
это tour de force*. Сейчас очень жалею, что не могу быть в Ком[иссии] Нац[иональной] библ[иотеки]. Там опять шовинистические течения и бедному Евг[ению] Ал[ександровичу]62 тяжело. Ужасно неприятна вся эта мелкая политиканская работа. Ничего не поделаешь.
А я тут мечтаю заехать на 6–8 мес[яцев] в Лондон и засесть в библиотеках
для окончания своего жив[ого] вещ[ества]. Будет ли возможность это сделать?
В през[иденты] я во всяком случае не пойду – эта должность не по моему характеру63. Мне хочется оставшиеся мне годы жизни отдать только научной работе, т. к. передо мной раскрываются все новые и новые горизонты. Будет ли
это возможно на Украине и для Украины? Будет ли морально возможно отойти
от практич[еской] общ[ественно]-политич[еской] работы украинцам нашего
типа или как раз нам придется выступать? Ведь это может быть. Эгоистически я
страстно хотел бы, чтобы миновала меня чаша сия.
Всего лучшего. Ниночка64 со мной, ей лучше. Я для нее гл[авным] обр[азом], и уехал, и очень виню себя, что не решился уехать к себе на хутор: пропустил момент. Н. Е. в Киеве.
Всего лучшего.
Ваш 		
В. Вернадский
ЦДАМЛМ України, ф. 542, оп. 1, спр. 20, арк. 15–16 зв.
Опубл.: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими.
Кн. 1: Листування: А–Г. – K., 2011. – С. 270–272.

Стешенко Іван Матвійович (1873–1918) – укр. соціал-демократ, письменник, член Центр. Ради, ген. секр., міністр нар. просвіти уряду Центр. Ради. Убитий в Полтаві більшовиками. Після загибелі його дружина Оксана Стешенко
запропонувала бібліотеку Тимчасовому комітету для заснування Всенародної
бібліотеки України. Її було частково придбано за 15 тис. крб., частково подаровано. Комітет тільки заперечував проти її знецінення – вилучення старих українських видань (Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921). – К,.
2011. – С. 403, 417, 448, 460, 462).
2
Голубєв Степан Тимофійович (1848–1920) – рос. церков. історик, археограф, архівознавець. Проф. Київ. духовної академії та ун-ту. Автор досліджень з історії Київ. духовної академії, церковного і культурного життя України XVI—XVIII ст. Що придбання його бібліотеки 1919 р. див: Дубровіна Л. А.,
Онищенко О. С. Історія національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
1918–1941. – К., 1998. – С. 91–92). На жаль книжкове зібрання не було залишено
цілісним у фондах НБУВ.
3
Іконников Володимир Степанович (1841–1923) – історик, проф. Київ. унту. Гол. редактор «Университетских известий» (1873–1913), голова Тимчасової коміс. для розбору давніх актів. Член-кор. (1893), акад. Петерб. АН (1914),
акад. УАН (1921). Щодо долі його біблотеки див.: Ульяновський В. І. Бібліотека
«знань» і технологія праці Володимира Іконнікова // Cтудії з архівної справи та
документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 224–238; Володимир Іванович Вер1

* Тут: складна справа (фр.).
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надський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–1921). – K., 2011.
4
Багалій Дмитро Іванович (1857–1932), історик та громадський діяч, музеєзнавець, етнограф, перший віце-президент УАН, акад. УАН (1918). З 1919 р.
був членом Тимчасового комітету для заснування НБУ, брав активну участь в
її створенні, комплектуванні фондів, а також у створенні Українскої книжкової
палати. Тимчасовий комітет вірішив, до речі, проголошену 8 квітня 1919 р. на
засіданні записку акад. Багалія про надзвичайно цінну бібліотеку В. С. Іконникова надрукувати в «Книжному Вістнику» (Володимир Іванович Вернадський
і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна
діяльність (1918–1921). – K., 2011. – С. 434).
Левицький Орест Іванович (1848–1922) – історик, правознавець, архівіст,
археограф, етнограф і письменник. Дійсний член (від 1878), член ради (1885–
1902) та заст. голови Південно-Західного відділу Рос. географ. т-ва (1902–1905).
Відпов. секр. Тимчасової коміс. з розбору давніх актів у Києві (1874–1921).
Акад. УАН (1918), акад. ВУАН (1921). В. о. президента УАН–ВУАН (з грудня
1919); президент ВУАН (берез. 1922).
5
Петров Микола Іванович (1840–1921), історик укр. літератури і науки, археограф, етнограф, проф. богослов’я. Член-кор. Петрогр. АН (1916), акад.. УАН
(1918); Флоринський Тимофій Дмитрович (1854–1919), філолог-славіст, проф.
Київ. ун-ту, член-кор. Петерб. АН. Голова київського цензурного комітету. Засновник Клубу російських націоналістів у Києві. Розстріляний ВЧК.
6
Лічков Борис Леонідович (1988–1966), геолог, учень В. І. Вернадського.
Секретар Комісії в справах вищої школи та наукових закладів України. Перший директор, а згодом заст. директора Укр. геологічного комітету (1918–1927).
Зав. від. підземних вод Гідрол. ін-ту в Ленінграді (1924–1934). Проф. (з 1948) в
Києві, Ташкенті, Самарканді, Ленінграді. Був репресований. Видано двотомне
листування Вернадського з Личковим: Переписка В. И. Вернадского с Б. Л. Личковым. М., Наука, 1979–1980. Т. 1: 1918–1939; Т. 2 (1940–1944).
7
Лічков Леонід Семенович (1855–1943), статистик, літератор. Випускник
Петровської сільськогосп. академії. Співроб. «Киевской старины» та ін. періодичних видань. У дорадянський час був членом обліково-позичкового комітету
Київ. контори Державного банку, членом-оцінювачем Київ. відділення Державного Дворянського земельного банку. З лютого 1915 р. до 1921 р. працював на
посаді завідувача Міської публічної бібліотеки (нині Парламентська бібліотека
України).
8
Молчановський Никандр Васильович (1858–1906), історик, aрхеограф,
джерелознавець. Учень В. Б Антоновича та І. В. Лучицького. Працював секр.
Київ. окружного суду, зав. від. у канцелярії генерал-губернатора, зав. всією канцелярією (1892). Опублікував багато праць з історії Поділля, Волині, колонізації
Лівобережної України в XV–XVII ст., приділяв увагу публікаціям укр. актових
джерел з історії козацтва з архівів Швеції на сторінках «Киевской старины» та
іншим джерелам, опублікованим після його смерті. Цінна бібліотека Н. В. Молчановського (історія Західної Русі та Польщі), бл. 1300 назв, була передана до
складу ВБУ в 1919 р.
9
Дорошенко Петро Якович (1858–1919), історик, медик за фахом. 20 років
працював земським лікарем на Чернігівщині. Брав активну участь у земському
житті Чернігівщини, пропагуючи серед укр. дворянства ідею піклування про духовн. культуру укр. народу. За його сприяння створено Музей В. Тарновського в
м. Чернігів, Музей старовини в м. Глухів. Підтримував видання журн. «Киевская
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старина», досліджував і збирав пам’ятки укр. старовини; дир-р Першої укр. гімназії в Чернігові, створеної його зусиллями (1917). Очолив Гол. упр. в справах
мистецтва й нац. культури Укр. Держави (1918). За Директорії УНР залишався
на посаді управляючого в справах мистецтва й нац. культури. Разом з урядом
виїхав до Вінниці, звідти – до Одеси, де був розстріляний більшовиками.
10
Модзалевський Вадим Львович (1882–1920), історик, архівіст, археограф.
Директор Музею укр. старожитностей В. Тарновського (1911–1912), керуючий
справам Чернігівської губернської вченої архів. коміс., секр. Чернігівського
дворянського зібрання (1912–1918). Очолював Архів.-бібл. від. Голов. упр. мистецтв і нац. культури (1918), Голов. архів. упр. та Всеукр. голов. архів. В.о. секр.
Коміс. для заснування УАН (1918), голова Коміс. для складання біогр. слов. при
УАН (1919–1920). Автор числених праць з історії Лівобережної України ХVII–
XVIII ст., генеалогії, геральдики, мистецтвознавства. Зібрав значну колекцію
генеалогічих джерел, що зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ.
11
Каманін Іван Михайлович (1850–1921), відомий укр. історик, архівіст,
палеограф та археограф, проф. Київ. ун-ту. Працював на посаді бібліотекаря
та архіваріуса (з 1883), очолював Київ. Центральний архів давніх актів (1890–
1921), фундатор укр. актового джерелознавства, палеографії, філігранознавства.
Працював у ряді комісій ВУАН.; Маслов Сергій Іванович (1880-1957), літературознавець, книгознавець і педагог. Член-кор. АН УРСР (1939). З 1914 р. – приват-доцент Київ. ун-ту (з 1935 р. – проф.). Був секр. Історичного тов-ва Нестора-літописця. З 1926 р. – зав. відділу стародруків Всенар. бібліотеки України
(нині НБУВ). 1939–1950 рр. – зав. відділу давніх укр. та рос. літератур Бібліотеки АН УРСР (з 1948 р. – Держ. публічна бібліотека УРСР; нині НБУВ).;
Огієнко Іван Іванович (Ілларіон, митрополит) (1882–1972), літературознавець,
держ., політ. і церк. діяч. Проф. Київ. ун-ту (1918). За його участі організовані
укр. держ. ун-ти в Києві та Кам’янці-Подільському. Засновник і перший ректор Кам’янця-Подільського ун- ту (з 1918 р.). Обіймав посади міністра освіти
та міністра віросповідань у І-му та ІІ-му урядах Директорії УНР (1919–1921).
Емігрував до Польщі (1920), проф. від. православного богослов’я Варшавського
ун-ту (1926–1932). Митрополит Укр. греко-православної церкви усієї Канади,
історик церкви.
12
Падалка Лев Васильович (1859‑1927), статистик, історик, археолог, етнограф, краєзнавець, громадський діяч. Закінчив іст.-філол. фак-т Київ. ун-ту. Працював у Полтавському губ. земстві. Належав до активних членів Полтавської
громади. Один із фундаторів Полтавської вченої архівної комісії, Полтавського церковного історико-археологічного комітету, один із ініціаторів створення
в Полтаві краєзнавчого музею. Автор багатьох статистичних і етнографічних
досліджень та історичних праць. Павловський Іван Францевич (1851–1922), дослідник історії Полтавщини, архівознавець, педагог. Викладав історію в Полтавському кадетському корпусі (1874–1913). Організатор та учасник народних
читань та недільних шкіл на Полтавщині. Завідував музеєм Полтавської битви
(1909–1918). Правитель та скарбник Полтавської губернської ученої архівної
комісії (1903–1918). Автор понад 150 праць, у т. ч. студій з історії Полтавщини
XVIII–XIX ст., біографічних довідників. Був одним з укладачів систематичного
покажчика часопису «Киевская старина» (Полтава, 1911).
13
Тутковський Павло Аполлонович (1858–1930), геолог, палеонтолог, фізико-географ, акад. УАН (1918), голова Фізично-математичного відділу (1919–
1930), один з організаторів Національного геологічного музею України.
14
Сіцінський (Сецинський) Юхим Йосипович (1859–1937), історик Поділля, етнограф, мистецтвознавець, музеєзнавець, громадський діяч. З 1889 р.
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постійно проживав у Кам’янці. Працював священиком собору св. Олександра
Невського (1904–1917), викладачем технічного училища (до 1918 р.), доцентом
держ. Укр. ун-ту (1918–1920), ІНО (20-ті pp.). У 1890 р. був одним із засновників
Давньосховища (істор. музею) і згодом 33 роки його директором на громадськ.
і штат. засадах. З 1892 р. – редактор газет «Подольские епарх. вед.» (до 1906 р.),
«Православная Подолия» (1906–1917), и «Подолия». За його ред. видані кілька
томів «Трудов Подольского епарх. ист.-стат. Комитета», «Трудов Подольского
церк. историко-археолог. общ-ва», очолював Подільське іст.-археолог. тов-во
(1903–1920). З 1931–1933 рр. – наук. співробіт. музею Киево-Печерськ. лаври.
15
Науменко Володимир Павлович (1852–1919), педагог, філолог, журналіст,
етнограф. Викладав у гімназіях м. Києва, кадетському корпусі. Член «Старої
Громади» (від 1874 р.), згодом її керівник; ред. і видавець журн. «Киевская старина» (1897–1906); видавець журн. «Україна» (1907); один із фундаторів Укр.
наук т-ва (1907), згодом його голова (1914–1917); видавець «Записок Українського наукового товариства» в Києві; фундатор і голова Укр. федеративно-демокр. партії; член Центр. Ради. Куратор (попечитель) Київської шкільної округи (від травня 1917 р.), діяч укр. федеративно-демокр. партії, при Міністерстві
віросповідань Укр. Держави займався перекладом укр. мовою Святого Письма
(1918). Міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського (1918). Розстріляний
ВУЧК як «бувший міністр гетьманський» (8 липння 1919 р.). В. І. Вернадський
і А. Ю. Кримський звернулись 9 липня до комісара Наркомосу з клопотанням
про його звільнення, але запізнилися. Реабілітований у грудні 1991 р. Після
смерті В. П. Науменка його книгозбірню та архів придбала НБУ; крім документів В. П. Науменка в архіві були документи М. О. Максимовича та архів журн.
«Киевская старина».
16
Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939), публіцист, літературознавець. Акад. УАН (1919). Був одним з ініціаторів і учасників утворення Центр.
Ради, заст. голови Центр. Ради, генеральним секр. міжнаціональних справ у Генеральному секретаріаті Центр. Ради (1917–1918). Член Тимчасового комітету
зі створення НБУ. Віце-президент ВУАН (1922–1928), член Господарської управи (1924–1928), фактично керував повсякденною роботою Академії. Заарештований та засуджений в справі «Спілки визволення України».
17
Серед бібліофілів відомі торгівельні штампи магазинів: «Книжный
мир К. Семинского, Киев», «Книжная торговля («Букинист») К. Симинского в
г. Киеве. Братск. монастир, лав. 7. Покупает и продает старинные, подержанные
и учебные книги». В 1910-ті рр. книжковий магазин Кіприяна Костянтиновича
Сімінського знаходився за адресою вул. Фундуклеївська, 26. 28 лютого 1919 р.
В. Вернадський запропонував розглянути книжки у антіквара К. Сімінського,
щоб за можливістю «йому доручити набувати для Нац[іональної] бібл[іотеки]
рідкі книжки», а комітет НБУ постановив «прохати акад. Єфремова взагалі побалакати з Сімінським». Після перемовин, за словами С. Єфремова, К. Сімінський
«охоче все зробе для Національної бібліотеки і дасть спис тих книжок, цікавих
для Нац[іональної] бібл[іотеки], що у нього є або він може добути» (Володимир
Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський.
Науково-організаційна діяльність (1918–1921) – K., 2011. – С. 412, 417).
18
Лучицька Марія Вікторівна (урожд. Угричич-Требинська) (1852–1924),
перекладачка, видавець, громадська діячка. Дружина історика І. Лучицького,
мати геолога В. Лучицького. Вона переклала з англійської російською мовою
«Описову соціологію» Г. Спенсера, «Історичну географію Європи» Е. Фрімана,
«Історію розумового розвитку Європи» Дж. Дрепера, із французької – «Істо-
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рію Франції XIX ст.» Л. Грегуара тощо. За редакцією Марії Лучицької вийшли 22 томи зібрання творів В. Гюго і 48 томів – Е. Золя. Опанувала норвезьку,
данську, шведську мови й першою запропонувала увазі співвітчизників скандинавську наукову та художню літературу, наприклад – зібрання творів Г. Ібсена.
(див. також її спогади в кн. Лучицкая М. В, Чолганская О. И., Новыкова О. О.,
Лучицкая С. И. Мемуары. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2003).
19
Лучицький Володимир Іванович (1877–1949), геолог, петрограф, проф.
Київ. ун-ту (1913–1923, 1945–1949), Моск. гірничої академії (1923–1930), акад.
АН УРСР (1945), голова Укр. геол. ком-ту, директор Ін-ту геол. наук АН.
20
Щодо комплектування НБУ/ВБУ у перші роки її діяльності див. у кн.:
Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія національної бібліотеки України... –
С. 56–77.
21
Лазаревський Олександр Матвійович (1834–1902), історик, один із засновників і редакторів журн. «Киевская старина», колекціонер. Його бібліотека
й цінна рукописна колекція від 1927 р. зберегаються у НБУВ.
22
Кістяківський Олександр Федорович (1833–1885), правознавець, історик
права, колекціонер. Проф. Київ. ун-ту. Засн. журн. «Основа» (1861). Чл. Південно-Західного від-ня Рос. географ. т-ва, Іст. т-ва Нестора-літописця. В Ін-ті
рукопису НБУВ міститься збірка рукописів, зібраних О. Ф. Кістяківським та
переданих Кістяківською Олександрою Іванівною (в дівоцтві – Міхель) (1846–
1920) – дружиною О. Ф. Кістяківського – у 1919 р.
23
Багалей Д. И. Коллекция рукописей покойного профессора А. Ф. Кистяковского // Киев. старина. – 1891. – Т. 32, № 3. – С. 494–503.
24
Иконников В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1891–1908. Т. 1,
кн. 1. 1891. 1283 с.; Т. 1, кн. 2. 1892. 1016 с.; Т. 2, кн. 1. 1908. 1056, I–XXXII,
I–V с.; Т. 2, кн. 2. 1908. 1054, 19–55, XXXII, XLIX, 113, XI с.
25
Йдеться про редакції кодексу права – Статуту Великого князівства Литовського. Видавався у трьох основних редакціях 1529, 1566 і 1588 рр., які відомі
як Литовські статути. Джерелами Литовського статуту були звичаєве литовське,
білоруське, українське право, відповідна місцева судова практика, «Руська правда», польські судебники та кодекси інших держав.
26
Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908), укр. історик, археолог, етнограф, археограф, член-кор. РАН (з 1901); проф. Київ. ун-ту; співорганізатор Київської Громади. Секр. (з 1863 р.) та гол. ред. (1864–1880) Тимчасової
коміс. для розгляду давніх актів, голова Іст. т-ва Нестора-літописця, організатор
археол. З’їздів в Україні. Частина книжок (64 книги) придбана ВБУ в 1919 р., передана І. В. Антонович в 1919 р. Надалі б-ка поповнювалася родичами. (Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України... – С. 62).
27
Кістяківський Богдан (Федір) Олександрович (1868–1920), філософ, соціолог, правознавець, публіцист. Кадет. Проф. Київ. ун-ту, один з організаторів
УАН, акад. по кафедрі соціології (з січня 1919 р.). Кістяківський Володимир
Олександрович (1865–1952), фізикохімік, проф. Петерб. політехн. ін.-ту. Акад.
УАН (з березня 1919 р., з 1923 р. – позаштатний). Член-кор. (1924), акад. АН
СРСР (1929). У 1929 р. в Ленінграді організовував та очолював Колоїдно-електрохімічну лабораторію, від 1934 р. – Колоїдно-електрохімічний ін-т.
28
Яснопольський Леонід Миколайович (1873–1957), економіст, проф. Київ.
ун-у та Київ. ін.-ту народн. господарства. Акад. ВУАН (1925). Очолював Постійну коміс. ВУАН з вивчення продуктивних сил України (1926–1930), працював в
науково-дослідних закладах Москви (1931–1936), в Ін-ті економіки АН УРСР (з
1936 р.).
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Про поповнення ВБУ книжками й рукописами з монастирських бібліотек див. у кн.: Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія національної бібліотеки
України... – С. 70–74.
30
Сперанський Олександр Васильович (1865–1919), хімік, проф. Київ. унту, засн. і перший зав. каф. фізичної хімії. Першим в Росії став викладати аналітичну хімію, базуючись на основах фізичної хімії. Брав участь в Коміс. для
заснування УАН (1918). Чл. секції приклад. фізики Другого від. УАН, а також
хіміко-техн. секції Постійної коміс. для виучування природних багатств. Загинув 26 серпня 1919 р.
31
Анатомічний театр Київ. ун-ту Св. Володимира – навчально-допоміжний
заклад медичного факультету ун-ту в XIX столітті. Відкритий в серпні 1853 р.,
відомий унікальними музейними колекціями професорів О. Вальтера ‑ першого
директора театру ‑ і В. Беца. Тут працювали М. Пирогов, В. Караваєв та ін. відомі вчені. Примішення побудовані (1851–1853) за проектом архітектора О. Беретті ‑ комплекс будівель. Головна будівля Анатомічного театру, що виходить
фасадом на сучасну вул. Б. Хмельницького, ‑ в архітектурних формах російського класицизму XIX в. 1923 р. переведений в будівлю по сучасній вул. Мечникова
№ 5. З 1973 р. в будівлі розміщується Музей медицини.
32
Дочка В. Вернадського – Вернадська-Толль Ніна Володимирівна (1898–
1986), лікар. У роки громадянської війни вона жила з батьками в Україні. Разом з
ними виїхала 1922 р. з Радянської Росії і залишилася в еміграції в Чехословаччині. Закінчила медичний фак-т Карлового ун-ту. Працювала в представництві Російського Червоного Хреста в Празі. У 1926 р. вийшла заміж за археолога М. Толля. У 1939 р. вони переїхали в США, де в 1940–1953 рр. Н. Вернадська-Толль
працювала в психіатричній клініці під Бостоном.
33
Яновський Феофіл Гаврилович (1860–1928), терапевт, акад. ВУАН (з
6 червня 1927 р., кафедра клінічної медицини), з 1905 р. проф. Київ. ун-ту, з
1921 р. – Київ. медінституту. Створив школу укр. терапевтів.
34
На початку діяльності УАН бракувало власної друкарні й паперу, проте,
за можливості, здійснювався набір аркушів видань, що готувалися до друку. В
травні 1919 р. вийшов друком Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві. – К., 1919. – ІV, 88,
ХХХІV с. Виданий також був російськомовний варіант – Сборник трудов Комиссии по выработке законопроекта об учреждении Украинской Академии наук
в Киеве. – К., 1919. – 136 с.
Можна припустити, що навесні 1919 р. частина протоколів Спільного зібрання, Історично-філологічного та Фізично-математичного відділів була вже
набрана в друкарні.
Коли в травні 1919 р. Київ відвідав акад. РАН О. Ферсман на Спільному
зібранні було «Постановлено: переслати через акад. О. Ферсмана таке оповіщення (про початок діяльности УАН. – Укл.) до Петербурга, долучивши до того
«[Збірник] прац[ь] Комісії для заснування Української академії наук», звідомлення Української академії за перший піврік її життя до середини травня 1919 р.
(«Перший піврік») та протоколи Спільного зібрання й відділів» (Володимир
Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський.
Науково-організаційна діяльність (1918–1921). – K., 2011. – С. 315).
У вихідних даних 1919 р. є лише: Протоколи засідань Фізично-математичного відділу Української академії наук у Київі: І. 1918 рік. – К., 1919. – 76 с.
(містять сім перших протоколів, матеріали до них); Перший піврік існування
Української Академії наук у Києві та начерк її праці до кінця 1919 року. – К,
29
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1919. – 176, XCVI с.; Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук / Під ред. П. Зайцева; За головним ред. Д. І. Багалія. – К., 1919. –
Кн. 1. – 144, LСVІ с. При цьому в останньому виданні надруковано лише три
протоколи засідань І відділу за 1918 р.
В згаданому листі Вернадського до Івана Петровича [Глухова] (див. нижче)
президент Академії повідомляв, що попросив дружину надіслати Глухову-Василенку «1-й выпуск Книжн[ого] Вісника и 1-й том записок I Отд[ела УАН]. И то
и другое среднее. Но важно, что вышло. И это tour de force».
35
Йдеться про будівлю колишнього удільного відомства в Маріїнському
парку в Києві неподалік від Маріїнського палацу, поряд з дніпровськими схилами. Удільне відомство займалося наглядом за майном царської сім’ї. Будинок
побудували в 1874–1876 рр. за проектом архітектора В. Сичугова. У 1930-х роках будівлю було грунтовно перебудовано, і в ній розмістилася ортопедична науково-лікувальна медична установа. Тепер тут міститься Міністерство охорони
здоров’я України.
36
Йдеться про Київську публічну бібліотеку, утворену ще 1866 р., тепер Національна парламентська бібліотека України. Спеціальну будівлю біло зведено
1911 р. (архітектор З. Клаве) на кошти, зібрані жителями міста через розповсюджену спеціальну облігаційну позику.
37
Новоутворена Українська академія наук фактично не мала нерухомого
майна, тому з самого початку клопоталася перед владою про надання в першу
чергу приміщень для своїх інституцій. Ще з грудня 1919 р. клопоталася перед
Директорією про виділення як постійного приміщення УАН Піхотної школи
з суміжним гаєм, а також Голосіївського лісу. За рішенням радянської влади
16 червня та 21 липня 1919 р. в відання Народнього комісаріату освіти передавалася для УАН Київо-Голосіївська лісна дача для утворення там ботанічного та
акліматизаційного садів та інших накових установ (див. протоколи Спільного
зібрання ВУАН у кн.: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1:
Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918–
1921) – K., 2011. – С. 262–263, 311, 327, 335–336, 340, 349).
38
Йдеться про план утворення Ботанічного саду при УАН. Його мали розмістити на землях Голосіївського лісу, однак остаточно дозволу від властей на
це не вдалося отримати. Лише восени 1935 р. для ботанічного саду при Ін-ті
ботаніки АН УСРР виділили ділянки площею в 117 га на схилах Дніпра, на Звіринці – нині Національний ботанічний сад ім. М. Гришка НАН України.
39
Біляшівський Микола Федотович (1867–1926), археолог, етнограф, мистецтвознавець, музейний діяч. Акад. УАН по кафедрі української археології (з
1919 р.), голова Комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва в Україні. Організатор і директор Київ. міського художньо-промислового і наукового музею
(тепер Національний художній музей України).
40
Орженцький Роман Михайлович (1863–1923), економіст, статистик. Закінчив Новоросійський ун-т в Одесі. До 1907 р. працював у державних установах Одеси, викладав. Був обраний приват-доцентом ун-ту, але 1906 р. звільнений за «неблагонадійність». Пізніше проф. Ярославського юридичного ліцею,
керував оціночно-статистичним бюро Ярославського губ. земства. З кінця
1918 р. по 1920 р. проживав у Петрограді. Академік УАН (червень 1919 р. вперше взяв участь у Спільному зібрання УАН 30 серпня 1919 р., приїхавши з Петрограда), ВУАН (1921), голова президії Соціально-економічного відділу ВУАН
(1921–1922). Емігрував до Польщі (1922), проф. Варшавського ун-ту. Під час
терористичного акту (вибуху закладеної польскими офіцерами-комуністами на
території ун-ту бомби) отримав поранення, від якого помер.
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Очевидно, Косинський Володимир Андрійович (1864–1938), економіст,
статистик. Проф. Київ. політехнічного ін-ту. Член Коміс. з вироблення законопроекту про заснування УАН, міністр праці Укр. Держави (листопад 1918 р.).
Акад. першого складу УАН (з 14 листопада 1918 р.). У 1921 р. емігрував, проживав у Варшаві, був головою Російської академічної групи в Польщі. У 1922 р.
обраний проф. Російського народного ун-у і Російського юрид. фак-ту в Празі
(Чехословаччина). Читав лекції також у Вищому комерц. ін-ті та Російському
ін-ті сільськогосп. кооперації в Празі й Українській господарській академії в
Подєбрадах (Чехословаччина). У 1928 р. виключений зі складу УАН. З 1928 р.
проф. кафедри політичної економії Латвійського ун-ту.
42
Під час перебування в Україні В. Вернадський 1918–1919 рр. розпочав
теоретичну та експериментальну роботу з біогеохімії, дослідженню якої присвятив усе подальше життя. Експериментальне вивчення живої речовини В. Вернадський проводив 1919 р. неподалік від Києва, на Старосільській біологічній
станції. Зберігся також рукопис академіка під назвою «Об участии живого вещества в создании почв», датований «Староселье, июль 1919» (вперше опубл.
в ж. «Наука и жизнь», 1984, № 1, С. 8–19). У травні 1921 р. В. Вернадський публічно (в циклі лекцій) виклав свої ідеї стосовно живої речовини, напрацьовані
в 1918–1920 рр. Ці дослідження він продовжував у 1920-х та 1930-х роках, коли
очолював Біогеохімічну лабораторію в Москві. Див.: Вернадский В. И. 1) Биогеохимические очерки (1922–1932). – М.–Л., 1940; 2) Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. – М., 1965; 3) Живое вещество. М., 1978.
43
Першій рядок вірша М. Нєкрасова 1857 р. Вірш не був дозволений цензурою для публікації в «Современнике».
44
Можливо, йдеться, про домовленість щодо підготовки звіту Комісії в
справах вищої школи та наукових закладів України, яку за іниціативи М. Василенка очолював В. Вернадський, а секретерм був Б. Лічков. (див. далі лист
В. Вернадського до Івана Петровича [Глухова]).
45
Доде Альфонс (Daudet Alphonse; 1840–1897), романіст і драматург, класик
французької художньої літератури.
46
Кауфман Олександр Аркадійович (1864–1919), економіст, автор праць з
питань землекористування і землеволодіння в Сибіру, аграрних громад, переселенських питань, статистики. Один з лідерів конституційно-демократичної
партії, розробляв аграрний проект кадетів. Працював у службі з поземельного
влаштування селян. Викладав у Демидівському жіночому комерційному училищі та гімназії М. Н. Стоюніна в Санкт-Петербурзі, Моск. ун-ті.
47
Вернадська Наталія Єгорівна (дівоче Старицька) (1860–1943), дружина
В. Вернадського, дочка відомого державного діяча, юриста Єгора Павловича
Старицького. Закінчила гімназію в Тифлісі, навчалася на Вищих жіночих курсах
у Петербурзі. Вийшла заміж за В. Вернадського в 1886 р. Брала участь у просвітницькій та благодійній роботі в 1890-х роках, в 1905–1907 рр. була технічним секр. Моск. комітету конституційно-демократичної партії. Допомагала Володимиру Івановичу в перекладах і редагуванні його праць. Померла в евакуації,
в с. Борове (Акмолинська обл. Казахської РСР), де й похована. В 1988–2007 рр.
Видано 5 томів листів В. Вернадського до Наталії Єгорівни за 1886–1940 рр.
48
Можливо, йдеться про кн.: Систематический сборник узаконений и
распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства: (1917–1918. Сборник
важнейших декретов, № 1–90). – М.: Издание Отдела опубликования законов
Народного комиссариата юстиции, 1919. – 238 с.
По Мін-ву народної освіти відомі лише такі видання: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1–17. Спб., 1864–1904; Допол41
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нения к «Сборнику постановлений по Министерству народного просвещения».
1803–1864. – СПб., 1867. – 1096, 9 с; 66 стб.; Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–7, 14–16. – СПб., 1866–1907; Журнал
Министерства народного просвещения. 1-я серия: в 362 ч. – СПб., 1834–1905.
Новая серия: в 72 ч. – СПб., 1906–1917.
49
Можливо, Чолганська (уродж. Лучицька) Ольга Іванівна (1880–1959),
дочка І. Лучицького, близького друга М. Василенка. Закінчила Вищі жіночі курси. Вийшла заміж за адвоката й літератора, учасника російсько-японської війни,
кадета, громадського діяча Леонтія Едмундовича Чолганського (1872–1942 або
1943). Пізніше розлучилась, проживала разом з батьками. Співробітник-каталогізатор Всенародної бібліотеки України (1919), співробітник Постійної комісії
для складання словника живої української мови (1919). Пізніше працювала в
ВБУ і заснованій нею бібліотеці Рентгенологічного інституту (див. також її спогади в кн. Лучицкая М. В., Чолганская О. И., Новыкова О. О., Лучицкая С. И.
Мемуары. – М.: Институт всеобщей истории РАН, 2003).
50
Див. коментар № 32.
51
Див. коментар № 33.
52
Див. коментар № 47.
53
Роман А. Доде «Джек» вийшов друком 1876 р. в 2-х томах (Daudet A. Jack:
Moeurs contemporaines. Paris: Dentu , 1876. 2 vols.).
54
Цікаво, що питання утворення академічної метеорологічної обсерваторії
обговорювалося ще влітку 1918 р., за іницативи В. Вернадського було запропоновано виділити кошти для термінових заходів «для збереження метеорологічної мережі Одесськой обсерваторіі» (див.: Журнали Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української академії наук у Києві в кн.: Володимир
Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський.
Науково-організаційна діяльність (1918–1921). – K., 2011. – С. 208, 224–225).
Проте метеорологічна служба стала пріоритетом держави ‑ Українська метеорологічна служба (УкрМет) була заснована 1921 р., а її провідником став академік
УАН по кафедрі прикладної фізики (з 19 квітня 1920 р.) метеоролог, кліматолог
Борис Ізмаїлович Срезневський.
55
Йдеться про Бориса Леонідовича Лічкова. Див. коментар № 6.
56
Звіт, про який згадує В. Вернадський, не було опубліковано. В. Вернадський висловлює, на наш погляд, емоційну оцінку щодо фальсифікації історії
у справі утворення вищої української школи на урочистостях під час відкриття
Київського і Кам’янець-Подільського університетів. Див. також Справу про відкриття Київського і Кам’янець-Подільського університетів. – Державний архів
м. Києва, ф. 16, оп. 479, спр. 120.
57
Див. також лист В. Вернадського до Б. Лічкова від 20 липня 1919 р.: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2: Листування: Д–Я. Ч. 1: Д–Н. – K., 2012. – С. 515.
58
Рукопис В. Вернадського «Об участии живого вещества в создании почв»
зберігається в Інституті рукопису НБУВ. – ф. І, спр. 26584, арк. 1–20. Автограф.
Повністю опубл.: Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці. – K., 2011. – С. 39–64. Див. коментар № 42.
59
Старинкевич-Борнеман Ірина Дмитрівна (1890/91–1988), хімік, мінералог, учениця і співробітниця В. Вернадського. З ним працювала в Києві (1918–
1919), потім в Радієвому ін-ті. Зав. хімічної лабораторії Хібінської гірської станції АН СРСР (1932–1936). На її честь названо новий мінерал – іриніт.
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Спочатку В. Вернадський розгорнув свою лабораторію на кафедрі органічної хімії (завідувач кафедри професор І. Єгоров) Університету св. Володимира в Києві, а потім в лабораторії при Синдикаті цукрозаводчиків у Києві, організованій агрономом і агробіологом, проф. Соломоном Львовичем Франкфуртом.
Він був членом кадетської партії. Перед революцією завідував рядом дослідних
установ, зокрема дослідною станцією Всеросійського т-ва цукрозаводчиків.
Член Коміс. з організації УАН. Емігрував у Німеччину. За деякими відомостями,
працював у керівних органах «Всесвітнього союзу ОРТ», що займався розповсюдженням ремісничої та землеробської праці серед євреїв, 1940 р. переїхав до
США.
61
Книжковий вісник / Ред. Г. П. Житецький. – К., 1919. – Ч. 1, січ.–бер. –
64 с.; Записки Історично-філологічного відділу Української Академії наук / Під
ред. П. Зайцева; за головним ред. Д. І. Багалія. – К., 1919. – Кн. 1. – 144, LСVІ с.
62
Ківлицький Євген Олександрович (1861–1921), історик, видавець, бібліотекознавець. Співробітник редакцій та газет, в тому числі у журн. «Киевская
старина» – гол. редактор (1889–1893). Був інспектором Київ. учбового округу
(1917) та завідувачем справами російської школи в Департаменті народної освіти УНР (1918). Голова Ради бібліотекарів ВБУ (1919–1920).
63
В. Вернадський радився щодо свого можливого президенства в УАН з
другом і Неодмінним секретарем РАН С. Ольденбургом (див. листування у кн.:
Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2:
Листування: Д–Я. Ч. 2: О–Я. – K., 2012. – С. 34–51) і змінив свою первісну позицію.
64
Йдеться про Ніну Володимирівну Вернадську, дочку академіка. Див. коментар № 32.
60

126

П ер со н а л ії

УДК 930.253:[271.222(477)+314.151.3-054.7(477)]«1951/1958»

Юрій Мицик
ЛИСТУВАННЯ АРХІЄПИСКОПА УАПЦ ЄВГЕНА БАЧИНСЬКОГО
З РОЗАЛІЄЮ ВИННИЧЕНКО 1951–1958 рр.: РЕГЕСТИ
У публікації подається листування (у вигляді регестів) видатного
громадсько-політичного і церковного діяча архієпископа Євгена (Бачинського)
з удовою визначного українського письменника Володимира Винниченка –
Розалією у 1951–1958 рр., яке розкриває деякі важливі аспекти взаємовідносин
цих особистостей, проливає світло на долю архіву В. Винниченка після його
смерті.
Ключові слова: українська еміграція, УАПЦ, архіви.
В публикации представлена переписка (в виде регестов) выдающегося
общественно-политического и церковного деятеля архиепископа Евгения
(Бачинского) с вдовой выдающегося украинского писателя Владимира
Винниченко – Розалией в 1951–1958 гг., которая раскрывает важные
аспекты взаимоотношений этих личностей, проливает свет на судьбу архива
В. Винниченка после его смерти.
Ключевые слова: украинская эмиграция, УАПЦ, архивы.
The article submits the correspondence (as regists) of the outstanding socio-political and church activist Archbishop Yevhen (Bachyns’kyi) and the widow of the
prominent Ukrainian writer Volodymyr Vynnychenko Rozalia in 1951–1958, revealing important aspects of the relationship of these persons, shedding light on the fate of
the V. Vynnychenko archives after his death.
Key words: the Ukrainian emigration, the Ukrainian Autocephalous Orthodox
Church, archives.

Євген Бачинський – надзвичайно цікава постать в українському церковному, суспільному і культурному житті. Архієпископ УАПЦ, голова
Українського Червоного Хреста УНР, творець найбільшого емігрантського архіву, мемуарист. Кожна сторона його багатогранної діяльності
заслуговує на дослідження, яке із зрозумілих причин змогло проводитися лише в останнє двадцятиліття, свідченням чого є поява низки певних
розвідок і енциклопедичних статей1.
Євген Бачинський (1885–1978) народився біля Січеслава (Катеринослава) у дворянській родині, здобув військову освіту, під час революції
1905–1907 рр. став членом ЦК військової організації есерів, готував повстання у Білостоці, але був заарештований та ув’язнений у петербурзькій
тюрмі «Кресты», звідки втік наприкінці 1908 р. і до самої смерті жив у
еміграції (спочатку у Франції, потім у Швейцарії). Тут він вчився, активно займався політичною, громадською, культурною, а потім релігійною
діяльністю, вдруге одружився з Ідою Львівною Абазалі-Едвардс, яка стала його вірним другом до самої смерті. Він вступав до Спілки Визволен© Юрій Мицик, 2015
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ня України, видав ряд часописів українською і французькою мовами, активно друкувався в українських виданнях («Рада», «Рідний край» тощо),
проводив дипломатичну діяльність (консул УНР в Швейцарії, головний
секретар Торговельної комори Україна–Швейцарія; планувалося, що
він стане послом УНР в Італії), потім – голова Українського Червоного Хреста; після поразки українських визвольних змагань працював на
духовній ниві, заснував парафії УАПЦ в еміграції, на ІІ Соборі УАПЦ
(соборноправної) був висвячений кандидатом на єпископа, але висвята
була здійснена лише у 1955 р. Єпископ (потім – архієпископ) Євген гідно
ніс пастирські обов’язки до самої смерті.
Проживши в еміграції 70 років і будучи керівником Української громади в Парижі, Є. Бачинський спілкувався з багатьма представниками
української наукової і творчої інтелігенції, насамперед з художниками
(М. Бойчук, М. Паращук, О. Архипенко, Ф. Красицький тощо) та письменниками. Список визначних художників, з котрими був він знайомий,
і про яких він потім написав спогади, нараховує два десятки імен! Слід
відзначити, що протягом життя (з 1908 р.) Бачинський вів «Діаріуш»,
куди крім щоденникових записів, включалися нотатки мемуарного характеру, навіть вирізки з газет (всього понад 50 томів (!). Збирав він і
т. зв. «досьє», яких було понад 200, куди включав усе, що стосувалося
конкретної особи (витяги з листів, чутки, газетні статті). Все це відклалося в особистому архіві Є. Бачинського, який нині зберігається у бібліотеці Карлтонського університету (Оттава, Канада). Цей архів є описаним2,
вже почалася публікація його документів, у т. ч. й автором цих рядків3.
Величезну кількість документів архіву неможливо навіть прочитати одному досліднику, через що ми обмежилися зняттям ксерокопій лише з
деякої його частини, а ще частину законспектували. В число останніх
потрапило листування Євгена Бачинського з удовою Володимира Винниченка – Розалією Яківною.
Є. Бачинський добре знав В. Винниченка, хоча й не був його близьким приятелем. Він високо цінував В. Винниченка як видатного українського письменника, але як політичного діяча не сприймав через його
«лівацькі» погляди, які зближували його з більшовиками. Очевидно,
Є. Бачинський багато в чому поділяв ставлення до В. Винниченка, висловлене у «Отвертому листі до Володимира Винниченка» (25 вересня
1934 р.) Ф. Мелешка, написаного у відповідь на брошуру «За яку Україну?», де (в листі), зокрема, зазначалося: «…пропагатор моральної розпусти і московського большевизму, [що] далося взнаки українському
народові під час української революції». Вирізку з листом Ф. Мелешка,
опублікованим у газеті «Діло», Є. Бачинський вмістив у В. Винниченка «Спостереження професіонала. Громадськість в мистецтві», «Лист
до українських робітників і селян». Є й інші документи, зокрема стаття О. Сновида «Кривава фарса» (газета «Свобода» від 3 січня 1935 р.),
анонімна стаття «Свобода від інших» (газета «Свобода» від 31 грудня
1936 р.), де, зокрема, зазначалося, що В. Винниченко «під час процесу Шварцбарта за вбивство Петлюри ходив попід руки з жидом-комуністом Торезом, що то боронив Шварцбарта й оплюгавлював покійного
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Петлюру». В «досьє» В. Винниченка є запис чуток про його коханку, з
якою той жив у Парижі ще до знайомства з Розалією, і яка приходила до
громади емігрантів з Російської імперії. Ці відомості доповнює запис у
«діаріуші» від 30.06.1937 р.: «Чув від Миколи Троцького про чутки, які
ходили в Україні, що він власноручно забив свою дитину. Жінка Юркевича, Маруся, навіть в очі йому це казала». За іншим записом Є. Бачинського, В. Винниченко «живе досі з своєю жінкою Розалією Яковлевною,
але тепер вже в Cannes, де має свій хутір. Політично й громадськи це
абсолютно пропаща людина. Від большевиків за свої твори одержав вже
кілько років 12000 долярів, на ці гроші купив маєток і живе досі. Раніш
жив під Парижем, де мав свою парцелю, на котрій йому збудував хату та
дуже нефортунно і кепсько пок[ійний] Перепелиця, а то в тий спосіб, що
зажив частину грунту у сусіда і будівля хитається від вітру. Винниченко
мусив заплатити неустойку і покинув місце та ото переїхав на Рів’єру. Він
дуже змінився, так що відразу й не пізнати. Сусідом у нього старий емігрант (чи не Куценко?) (олівцем дописано «Довженко»? – Ю. М.) котрий
має тепер хутір та розводе курки. Євген Бачинський. Geneva 29.1.[19]37.
(інформація п. Прокоповича)». Але знаходиться й вирізка з газети «Українські вісті» від 2 жовтня 1948 р., в котрій містився лист Винниченка, де
він засуджує голодомор в Україні 1932–1933 рр. і пише про специфіку
відображення цієї трагедії у художній літературі. Цікавою є рукописна
замітка від 7 жовтня 1958 р. з Ніцци, де мова йшла про візит Бачинських
і Юскевича до Розалії Винниченко в Мужен. Архієпископ додає, що знав
її з 1909 р., бо вона належала до «Української громади»; пише, що вони
були в російській церкві і в Ніцці, де парафія складається з малоросів, а
священик нібито з білорусів, молодий. Розалія була дуже хвора.
Але зі смертю письменника негатив у відносинах відійшов на другий
план. Є. Бачинський жваво листується з Розалією Яківною, (особливо активно у 1951–1952 рр.). Збереглося 30 листів, але, очевидно, що це не все
листування, частина листів втрачена. Є. Бачинський прагнув допомогти
у влаштуванні музею В. Винниченка у «Закутку» (Франція), давав удові
письменника поради щодо цього, обмінювався відомостями з релігійних
питань. Нижче подано зміст листування Євгена Бачинського з Розалією
Винниченко у вигляді регестів. Сподіваємося, що ця публікація прислужиться як дослідникам діяльності архієпископа Євгена Бачинського, так
і Володимира та Розалії Винниченків.
1
Див.: Енциклопедія історії України. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 207–209 (тут
вирізняється ґрунтовна стаття Г. В. Стрельського); Біографічний довідник до історії
українців Канади». – Вінніпег, 1986. – С. 48–49; Енциклопедія українознавства. –
Львів, 1993. – Т. 1. – С. 101–103.
2
Див. опис-каталог даного архіву: The Batshinsky Collection Carleton University
Library. – Edmonton, 1995.
3
Мицик Ю. Євген Бачинський – єпископ і громадський діяч (січеславські
аспекти біографії) // Мицик Ю. За віру православну! – Київ, 2009. – С. 342–353;
Листування Леоніда Мосендза. – Київ, 2005; Листування Євгена Деслава. – Київ,
2009; Мицик Ю. Один з кореспондентів єпископа Євгена Бачинського // Труди
Київської Духовної Академії. – Київ, 2013. – С. 272–274.
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№1
Є. Бачинський – Р. Винниченко
11 грудня 1951 р.

Висловлює співчуття з приводу смерті чоловіка і, зокрема, пише «Я ж Вас
знав ще тоді, коли Ви не були одружені, в Парижі, здається в 1909 р. (приписано
олівцем: «або 1911» – Ю. М.). А тепер одержав листа від Катерини Алєксєєвни
Федорчук, котра мені передала, що Ви мене пам’ятаєте і навіть хотіли б
написати». Є. Бачинський коротко повідомляє про своє життя-буття, про те, що
живе в горах, тому що «моя дружина дуже хвора», згадує, що у нього є «ціле
досьє про В. Винниченка і багато його книжок, навіть старі, перші видання!»,
які обіцяє передати в майбутній меморіальний музей письменника.

№2
Р. Винниченко – Є. Бачинському
20 грудня 1951 р.

Повідомляє, що її цей лист «надзвичайно… схвилював. Він яскраво нагадав
мені далеке щасливе минуле. Коли все життя було ще попереду й повне надій. Ми
з Вами зустрілись в 1911 році. Це рік мого шлюбу з Володимиром Кириловичем.
Він з великою симпатією ставився до Вас і завжди підкреслював вашу відданість
справі нашого національного відродження. Ваша адреса зазначена в його
нотатникових зшитках багато разів». Інформує також, що «Закуток» є тепер
«найбільшою схованкою рукописів та листування Покійного. Я маю велику
кількість також недрукованих творів, як в чернетках, так і в машинописах» і
тому висловлює своє бажання створити в «Закутку» музей письменника, про
що говорила з багатьма представниками української еміграції в Парижі і всі,
крім проф. І. Борщака, підтримали цю ідею. Тепер же першорядним завданням
є скласти бібліографію всіх видатних творів Винниченка, але справу утруднює
те, що «наш архів, що було залишився в Парижі, зник, а з ним все, що зв’язано з
періодом від 1911 по 1914 роки». Розалія Яківна просить Є. Бачинського прислати
зібрані ним матеріали про В. Винниченка, висловлює жаль з того приводу, що
покійний не написав своєї біографії й тому хотіла б записати все його життя.
«Пан І. Борщак казав мені, що Ви маєте передати до бібліотеки орієнтальної
школи в Парижі Ваш Архів. Коли б Ви мали на увазі доручити йому також і
досьє Володимира Кириловича. Дозвольте мені спочатку використати його для
праці, а потім я передам його, кому Ви скажете. Пишу це на всякий випадок,
боячись, що не зовсім добре зрозуміла Ваші наміри. Ще раз дякую від усього
серця за листа і чекаю на відповідь.
Р.S.: Вітаю Вас з наступним Новим Роком та бажаю здоров’я і щастя».

№3
Є. Бачинський – Р. Винниченко
27 грудня 1951 р.

Погоджується з тим, що його знайомство з подружжям Винниченків
відбулося у 1911 р. Ми «мали довгі роки праці з теософією, …не тільки не
відвернули від (православної Ю. М.) віри, а ще її поглибили». Своє «досьє»
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він обіцяє пізніше, бо воно йому потрібне для упорядкування «діаріуша»
і додає вирізки з газет, де містяться відгуки про В. Винниченка не «лише
позитивні, але критичні і навіть несправедливі». Згадує Є. Бачинський, що у
1942 р. В. Винниченко з дружиною не зважились їхати на Україну, бо інакше
«знайшли б собі там смерть від німців». Є. Бачинський підтримує Розалію
Яківну у її намірі організувати музей в «Закутку», але застерігає від передавання
матеріалів в Сарсель (Франція), де знаходився тоді центр Наукового товариства
ім. Т. Шевченка.

№4
Є. Бачинський – Р. Винниченко
10 січня 1952 р.

Пише про своє скульптурне погруддя роботи М. Паращука (1909 р.) «Мій
бюст у 1914 р. був на Рю Даггер, 92. Ми там жили у 1913 р.».

№5
Р. Винниченко – Є. Бачинському
22 січня 1952 р.

Висловлює побажання побачити документи, що зберігаються у «досьє»
Є. Бачинського – «Ваш скарб, що Ви маєте». Згадує про Л. Юркевича. «Мене
цікавила історія теософії».

№6
Р. Винниченко – Є. Бачинському
11 лютого 1952 р.

«Непокоїть Ваша мовчанка, не відповідаєте на мій лист».

№7
Є. Бачинський – Р. Винниченко
14 лютого 1952 р.

Наводить витяг з брошури про поєднання християнських церков. Пише про
свій щоденник та про те, що в його архіві «є досьє з матеріалами Володимира
Кириловича 1909–1928, 1931–1939 рр». Закликає зберегти музей В. Винниченка
в «Закутку».

№8
Р. Винниченко – Є. Бачинському
19 березня 1952 р.

Пише про політичні розходження Є. Бачинського з В. Винниченком. Згадує
про В. Чапленка: «поділяю Ваш погляд на евентуальне об’єднання церков».
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№9
Р. Винниченко – Є. Бачинському
26 березня 1952 р.

Шкодує, що «Вам не було дано на схов архіву Володимира Кубійовича, але
ж всі ми в той час були молоді й не здавали собі справи в тому, яке історичне
значення може мати той чи інший документ. А тепер вже пізно… Маю надію,
що колись це знайдеться наприклад у Києві…». Висловлює бажання приїхати в
Швейцарію.

№ 10
Є. Бачинський – Р. Винниченко
26 квітня 1952 р.

«Я 35 років збираю марки. Пишу брошуру з церковних питань. Висловлю
свої погляди на сімейні стосунки: «Краще жити в розводі чим повсякденно
сваритися».

№ 11
Р. Винниченко – Є. Бачинському
1 травня 1952 р.

Дякує за запрошення на гостини. Зворушена присилкою вирізок із газет.
«Дивуюся Вашій працездатності. І як Ви встигаєте це робити? Я й не знала, що
Ви ще й філателіст, історик. Це надзвичайно цікава спеціальність». Цікавиться
церковними справами, зокрема, автокефалією.

№ 12
Р. Винниченко – Є. Бачинському
18 червня 1952 р.

Високо оцінює спогади Є. Бачинського. «У мене голова закрутилась, коли
прочитала реєстр осіб, які попадались на Вашому шляху».

№ 13
Р. Винниченко – Є. Бачинському
28 липня 1952 р.

Дякує за статтю про Я. Федорчука. «27-о був день пам’яті Винниченка,
на його могилу поклали квіти». Пише про малярські твори В. Винниченка, які
знаходяться у «Закутку».

№ 14
Є. Бачинський – Р. Винниченко
18 серпня 1952 р.

«Я вислав до музею твори Винниченка (7 назв), виданих у 1906–1919 рр.».
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№ 15
Р. Винниченко – Є. Бачинському
5 вересня 1952 р.

Висловлює подяку за надіслані книги В. Винниченка. Пише про бюст
В. Винниченка роботи М. Паращука. Повідомляє, що на початку війни
В. Винниченко послав свої 50 малюнків до товариства свого імені, яке мало
зробити виставку у Детройті. Він почав малювати у 1926 р., що сталося «під
впливом Миколи Глущенка, який дуже високо оцінював малярський талант
Володимира Кириловича».

№ 16
Є. Бачинський – Р. Винниченко
20 вересня 1952 р.

Повідомляє про поїздку до Женеви, роботу над статтею для «Енциклопедії
українознавства» В. Кубійовича. «Я з ним працюю, але його не люблю», бо він є
«ворог Православ’я під пантофлею у єпископа Бучка!... По смерті Зенона Кузелі
він порядкує у Товаристві ім. Т. Шевченка. Не давайте твори В. Винниченка до
Сарселю».

№ 17
Р. Винниченко – Є. Бачинському
25 вересня 1952 р.

Повідомляє, що В. Кубійович ще не приїхав.

№ 18
Є. Бачинський – Р. Винниченко
5 жовтня 1952 р.

Згадає про свій бюст роботи М. Паращука (1909). «Він має бути в льоху в
Парижі у Чинарського (?)».

№ 19
Р. Винниченко – Є. Бачинському
18 грудня 1952 р.

Повідомляє про видання українською мовою творів В. Винниченка.

№ 20
Є. Бачинський – Р. Винниченко
19 грудня 1952 р.

«Посилаю статті про діаконис. Це мали бути до ХІ ст. в Православії жінки,
що присвятили себе служінню церкві для помочі хорим, сиротам і старим».
Підкреслює потребу у відновленні кадрів діаконис. Повідомляє, що «…мене ж
Церква наша настирливо хоче бачити своїм єпископом, як мене було обрано на
Соборі у Києві в 1927 р.».
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№ 21
Є. Бачинський – Р. Винниченко
26 грудня 1952 р.

«Я почав акцію повернення в нашій Церкві інституту діаконис… Грішним
ділом я і про Вас думав, бо Вам, як лікарці і віруючій по-своєму, якраз море
діяльності. Треба бути на барикаді проти чорно-червоної небезпеки для нашого
народу».

№ 22
Є. Бачинський – Р. Винниченко
8 січня 1953 р.

«Чи Ви одержали мого листа?»

№ 23
Р. Винниченко – Є. Бачинському
21 березня 1953 р.

«Не одержала Вашого листа, ані статті про діаконис». Скаржиться на
хворобу (ревматизм). Просить роз’яснити, «що таке «ісіхазм»?

№ 24
Є. Бачинський – Р. Винниченко
29 квітня 1953 р.

Пише про хворобу (ревматизм), історію ісихазму. Дякує за пропозицію
перевезти «мій архів до Закутка». «Мій брат (Леонід – Ю. М.) з Клівеленду
хоче все забрати і зробити інститут нашого роду Бачинських». Був у нас жінчин
хрещеник з Берна, син Миколи Левицького. Я розчарований, це «виростає
на дебелого, але примітивного швейцарця, що знає і цінить лише корови та
матеріалістичне життя свого брюха!.. А пані Курц-Левицьку ми знаємо 20 літ,
були приятелі, тепер вона й знати ніц не хоче про минуле і, взагалі українське…
Посилаю відбитку із спогадами священика Явдася, мого приятеля, що був у нас
минулого року».

№ 25
Р. Винниченко – Є. Бачинському
12 січня 1954 р.

«…Читала Вашу статтю про священика Гапона (відомого з подій «кривавої
неділі» 1905 р., який був викладачем Бачинського у Петербурзі – Ю. М.). «Вітаю
Вас з першим нарисом. Не знала, що Ваша Іда (дружина Бачинського – Ю. М.)
малярка, дайте хоч її малюнок до «Закутка».
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№ 26
Р. Винниченко – Є. Бачинському
31 січня 1955 р.

«…Я захворіла, але й Ви обидва хворієте».

№ 27
Р. Винниченко – Є. Бачинського
9 травня 1953 р.

«…Не поспішайте з переведенням Вашого архіву до свого брата… З болем
прочитала спогади Явдася…».

№ 28
Р. Винниченко – Є. Бачинському
6 листопада 1958 р.

Звертається до Є. Бачинського уже як до о. Євгена. «Була хвора, хочу Вас
побачити, запрошую Вас до себе».

№ 29
Є. Бачинський – Р. Винниченко
7 листопада 1958 р.

Дякує за відвідини «Закутка». Пише про свою парафію, яка складається
з 14 православних осіб різної національності, є і українці, росіяни, болгари,
американці. «Не дурно ж я єпископ «єретик», тобто з думками і поглядами
не схожими з іншими… «Знайшов на Рів’єрі бувшого адмірала Максімова,
котрий обрусів і вже забув, що українець», про майбутню поїздку до Німеччини
«освячувати нашу капличку» та про потребу «висвятити священика для парафії
в Куфстайні в Англії».
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УДК 930.253:929Мархоцький

Лідія Сухих
ПРО ІГНАЦІЯ СЦІБОРА МАРХОЦЬКОГО
(ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ З КОЛЕКЦІЙ ЦДІАК УКРАЇНИ)
У публікації здійснено огляд маловідомих архівних документів
ЦДІАК України – частини архівної спадщини Ігнація Мархоцького. Для
якнайповнішої характеристики великої за обсягом добірки застосовано спосіб
анотування документів за архівними справами.
Ключові слова: Ігнацій Мархоцький, Річ Посполита, Російська імперія,
Сенат, Миньковецьке панство, дідичне володіння, магдебурзьке право, свято
Церери.
В публикации сделан обзор малоизвестных архивных документов
ЦГИАК Украины – части архивного наследия Игнация Мархоцкого. Для
наиболее полной характеристики большой по объему подборки применен
способ аннотирования документов по архивным делам.
Ключевые слова: Игнаций Мархоцкий, Речь Посполитая, Российская
империя, Сенат, Миньковецкое панство, дедичные владения, магдебургское
право, праздник Цереры.
The publication overviews the little-known archival documents of Kyiv Central
State Historical Archives of Ukraine – the part of the archival heritage of Ingacii
Markhots’kyi. For the most complete characterizing of the large in volume collection,
the method of documents annotating by archives is implemented.
Key words: Ingacii Markhots’kyi, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the
Russian Empire, the Senate, the Myn’kovetske gentility, the hereditary ownership,
the Magdeburg Law, the feast of Ceres.

Питання про формальне і фактичне становище представників магнатських і шляхетських родів у кін. XVIII – першій чверті XIX ст. у приєднаному від Речі Посполитої краї в результаті її поділів між Росією,
Австрією та Пруссією, їхні складні стосунки з центральною і місцевою
російською владою мало досліджено в українській історіографії на основі документальних джерел. Чи не найбільше це відчувається на прикладі
уродженця українського Поділля польського шляхтича Єжи-Ігнація Сцібора Мархоцького – неординарної, талановитої, освіченої, з визначеними життєвим кредо і метою особистості. Інтерес, що виник до життя і
діяльності цього шляхтича ще за його життя, згодом, у др. пол. XIX – на
поч. XX ст. реалізувався переважно в літературно-біографічних творах,
а в незалежній Україні прямо-таки спалахнув, вилившись у різного роду
розвідки, найперше, реґіональних істориків і краєзнавців.
Успішність таких досліджень неможлива без розуміння загальноісторичного розвитку подій, сприйняття їх у контексті тієї епохи великих
перемін, коли зіткнулися два світи, дві великі державні системи, коли
© Лідія Сухих, 2015
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одна з них, могутніша – Російська імперія, поступово поглинала іншу,
Річ Посполиту.
На «присоединенных от Польши территориях» (звичне кліше в
російських документах) маніфестами імператорів декларувалося (підкреслимо це!) збереження дії «польских законов», зокрема й Статуту
Великого князівства Литовськогоa, а це означало незмінність системи судочинства, організації господарювання, прав і ролі землевласників – магнатів і шляхти і т. ін. Перехід від однієї адміністративно-судової системи
до іншої не міг відбутися одноразово, а з необхідності розтягувався на
роки й десятиліття. Чого тільки були варті труднощі, пов’язані з мовним бар’єром: діловодними мовами в Речі Посполитій, крім, звичайно ж,
польської, слугувала і латинська (мала значне поширення на Поділлі), й
староукраїнська (найбільше – на Волині). І це вже не кажучи про створену в європейському руслі систему права Речі Посполитої загалом, що
докорінно різнилася від російської. Звичайно ж, така політика з боку Росії була вимушеною, тимчасовою, викликаною об’єктивними причинами і, додамо, лукавою, бо спроби заміщення польських правових норм
російськими, хоч і з обережністю, але фактично здійснювалися з самого
початку.
Процес вивчення названого періоду в руслі загальної російської історії започатковано ще у XIX ст. Особливості цього вивчення на прикладі «Северо-Западного края» блискуче охарактеризував В. І. Ульяновський1. Історик підкреслив, що тоді до справи взялися люди, виховані на
іншій історії, іншій системі архівів, які при дослідженнях застосовували
російську історичну схему. Це були люди, “не обтяжені спеціальними
знаннями, розумінням західної моделі історичного розвитку вказаного
реґіону в минулому і знанням попередньої латино- та польськомовної
історіографії… то був погляд оцінювачів, які своїм органічним середовищем вважали російську історію і до неї, як до основного стовпа, магістрального напряму, приміряли «провінційну історію» краю. При цьому
таке вивчення історії за російською схемою визначалося загальною тенденцією політики російської влади в реґіоні. Зіткнувшись з багатствами
магнатських (від себе додамо, що й шляхетських – Л. С.) архівів, такі
a
Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566 і 1588 років (Литовські
статути) – зводи законів Великого князівства Литовського, створені на основі місцевих литовського, білоруського й українського (у т. ч. руського) права та відповідної
судової практики. Після Люблінської унії 1569 р. продовжували бути чинними на
українських землях, що відійшли до Речі Посполитої, діяли тут до 1840-х рр. Цю дію
на території Київської, Волинської і Подільської губерній Російської імперії призупинено сенатським указом від 20.VI.1840 р., що фактично означало заміну їх загальноімперським цивільним та кримінальним законодавством. При написанні статті використано видання білоруською мовою: Статут Вялікого княства Літоўскага. 1588.
Тэксты. Даведнык. Каментарыі. – Мінск, 1989. Про час запровадження й особливості застосування Литовських статутів на території Подільської губ. див.: Філінюк А.,
Задорожнюк А. Литовські статути в Подільській губернії у першій половині ХІХ ст.:
данина традиції чи правові рудименти? // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого
князівства Литовського. – Т. 2. – К., 2013. – Т. 2. – С. 177–192.
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дослідники наївно відчували себе «першовідкривачами», і то була «наївність через незнання».
Присвячена І. Мархоцькому сучасна історіографія є достатньо значною за обсягом2, причому донедавна основним джерелом, на яке опиралися дослідники, слугували літературно-біографічні й меморіальні
твори (Петро Корсак «В околицях Притулії», 1827; Юліуш Словацький
«Король Ладави», 1832; Сильвестр Гроза «Граф Сцібор в Островці»,
1848 та ін.)a, а з її числа найбільше – історичне сповідання А.-Ю. Роллєb.
Відновлення в науковій пам’яті цих літературно-меморіальних творів, значно забутих за радянських часів, аналіз їх, публікація окремих з
них дотепер слугує одним з основних напрямів діяльності Центру Мархоцькознавства, створеного 15 серпня 2009 р. як складова Центру досліджень історії Поділля НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка. Вже опубліковано 6 томів (випусків)
«Наукових записок Центру Мархоцькознавства»3. Меншою є частка розвідок, в основу яких покладено документальні джерела. Загалом у «Наукових записках» видруковано розвідки українських авторів – місцевих, з
Поділля, а також з Києва, Львова, Одеси; зарубіжних – з Ізраїля, Польщі,
США тощо. Вагомим у цьому напрямі є вивчення надзвичайно важливої
групи документів – створених І. Мархоцьким і видрукованих в Миньківцях нормативних актів4. Поки що навіть невідома їхня точна кількість, а
опубліковані окремі статті з аналізом цих актів, написано значною мірою
на основі все того ж історичного оповідання А.-Ю. Роллє5.
Отже, на часі виявлення й опублікування розпорошених по різних
архівосховищах документів, своєрідна віртуальна реконструкція фонду
Мархоцьких. Перелік архівів, де зберігаються такі документи, уже загалом окреслено. Цінну інформацію про це вміщено у всіх уже названих
томах «Наукових записок Центру Мархоцькознавства»; певну спробу
зведення відомостей з цього питання вчинено, зокрема, в одній зі стаЦе цінне джерело, яке привносить в історичні дослідження дух живого життя,
такі деталі про минулі часи, яких не знайти у жодному документі. Водночас фахові
історики й архівісти знають, що будувати дослідження тільки на ньому надто ризиковано: мемуарні твори апріорі не можуть бути об’єктивними, бо в них домінує
суб’єктивність авторів. Через те кожен наведений в таких творах факт потребує документального підтвердження.
b
D-r Antoni J. Hrabia Redux. Opowiadanie z pierwszej ćwierci XIX stulicia. Це
копія 1886 р., виготовлена на замовлення одного з нащадків І. Мархоцького (твір
опубліковано в газ. «Czas», 1883, № 85 і далі). Зберігається в ЦДІАК України, ф. 228,
оп. 1, спр. 81, арк. 75–135 зв. Анотацію змісту справи див. далі. Значимість цього
твору підтверджено часом. Нагадаємо, що його написано 1883 р., тобто тоді, коли
«утихомирення» приєднаного від Польщі краю вже завершувалося. Здається, що в
оповіданні А.-Ю. Роллє багато чого слід «розшифровувати», а не сприймати дослівно. До того, враховуючи жанр твору – історичне оповідання, слід відділяти літературний вимисел від біографічних фактів. При написанні статті використано саме
цей рукопис. Однак для більшої доступності тексту, використано й переклади оповідання А.-Ю. Роллє з польської мови на українську, зокрема: Роллє Антоній - Юзеф.
Граф Редукс / пер. з пол. В. Ганущака. – Дрогобич, 2008.
a
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тей, вміщеній у виданні6. Коротко наведемо перелік таких архівосховищ.
Родинний фонд Сціборів Мархоцьких зберігається у Державному архіві
Одеської області (ф. 140, містить документи початку 20 ст.). Документи
цієї родини за 1793–1826 рр. є у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України (це зокрема листування, документи
політичного характеру). Частково включено в науковий обіг документи
Центрального державного історичного архіву України у Львові, державних архівів Хмельницької, Вінницької та Херсонської областей. Такі документи виявлено в Державному архіві Російської Федерації у Москві та
Російському державному історичному архіві у Санкт-Петербурзі; є вони
в архівах Варшави і Кракова.
Перш ніж перейти до характеристики групи джерел, що зберігаються в колекціях ЦДІАК України, наведемо біографічну довідку про І. Мархоцького.
Єжи-Ігнацій Сцібор Мархоцький народився 1750 р. (ін. дати –
1749 р., 1751 р. або 1755 р.)7 у с. Тарноруда Кам’янець-Подільського пов.
Подільської губ. (тепер село Волочиського р-ну Хмельницької обл.); помер у вересні 1827 р. Походив з давнього шляхетського роду Сціборів
герба «Остоя» (Ostoja), осілого в Краківському і Сандомирському воєводствах Речі Посполитої; друга частина прізвища – від назви с. Мархоціце в Малопольщіa. Представники роду – брати Войцех і Міхал Мархоцькі, у 2-й пол. 18 ст. оселилися на Поділлі. Саме Міхал став батьком
Ігнація, а також його старшого брата Адама і трьох сестер – Юстини,
Юліани і Людвіки. Їхнім опікуном після ранньої смерті батька став бездітний Войцех. Стосунки з опікуном виявилися напруженими, через що
І. Мархоцький, відмовившись прийняти священницьке посвячення, 1770
р. став на службу до прусського війська. За відомостями про цей період
у біографії І. Мархоцького відішлемо читачів до вже згадуваної статті
Т. Цєсєльського, а наразі тільки відмітимо, що 14 червня 1782 р. він вийшов у відставку в чині майора; найпізніше 1783 р. одружився з донькою
королівського коменданта Євою Руф і станом на 1787 р. мав двох дітей –
сина Кароля й доньку Пульхеріюb; аж до смерті 16 квітня 1788 р. дядька
Войцеха вів з ним судовий спір за спадкоємство. Все ж зумів добитися
права на дідичне володіння Миньковецьким ключем; оселився на його
території – мав резиденцію у м. Миньківцях (тепер Дунаєвецького р-ну
Хмельницької обл.), а також у Побійній (тепер с. Велика Побійна Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.), Бельмонті (передмісті Миньківців);
Притулії Зеленій (тепер с. Притулівка Дунаєвецького р-ну Хмельницької
обл.).
В кін. XVIII ст., у період бурхливого розвитку подій в Речі Посполитій, виявив певну політичну активність, зокрема, під час реформаторЦікаві факти та уточнення щодо походження роду Сціборів Мархоцьких і біографії І. Мархоцького знаходимо: Цесельський Т. На Поділлі і на Чорному морі –
родина Сцібор Мархоцьких // Наукові записки. – Т. 3. – С. 16–19.
b
Згодом в них народилися ще дві доньки – Емілія і Юлія. Ще одна донька померла в дитинстві.
a

139

П е рсонал ії

ського Чотирирічного сейму 1788–1792 рр. (обраний цивільно-військовим комісаром Кам’янецького повіту), згодом ненадовго приєднався до
Торговицької конфедерації 1792 р. (противників реформ). Однак після
2-го поділу Речі Посполитої склав присягу на вірність російському цареві. Сконцентрувався на реалізації своєї мрії про спокійне життя землевласника, що порушив тільки один раз, у 1813–1814 рр., коли за дорученням шляхти південно-західних губерній організував транспорт з
провіантом для російського війська у Варшавіa В цій поїздці називав себе
«Dux» (вождь), а після її успішного завершення – «Redux» (вождь, який
повернувся); цей останній титул додав до свого прізвищаb.
Був власником двох великих земельних комплексів. Йдеться про
успадкований у 1788–1790 рр. Миньковецький ключc що на той час складався з м. Миньківці й 18 сіл (6720 га, 3948 ревізьких душ), а також купленого (дозвіл – 1801 р.) земельного комплексу біля Чорного моря, між
Дністровським і Куяльницьким лиманами. Найдостовірнійшу інформацію з цього питання, вважаємо, подано в тестаменті (заповіті) І. Мархоцького, складеному 9 травня 1821 р., в якому, зокрема, записано: «Стан
усього нерухомого маєтку (маєтності – Л. С.) є такий: спадкові землі й
добр[а] в губернії Подільській в повіті Ушицькому містечка Миньківці
з прилеглими передмістями, урочищами, хуторами, як-то: Вітослав, Загребелля, Людвинів, Мархоціци, Весела, замок Бельмонт з підзамковими
будівлями, села Мислібори, Заріччя, Городище, Катеринівка, Антонівка,
Кружківці, Побійна, Остоя, Побіянка, Сивороги, Ластенія, Сцібори, Отроків, Притулія, Хапанівка, Старики з Барановою, Тимків, Затиша; в повіті Могилівському спадкове село Сеферівка. Біля Чорного моря… коло
Одеси в Херсонській губернії в Тираспольському повіті правом спадкування двадцяти тисяч десятин землі, що називається Графство Руфополісd, яке має посади над лиманом Дністровим – Адріянів, Любомила,
Каролін, Роксолана, Скотопаси, Барабоя; над лиманом Куяльником – Воленів, Альтеста, Вигода». Крім того, в Ушицькому повіті в Соколецькій
маєтності села Бучая, Загоряни, Шелестяни і частини містечка Соколів
(Соколець) – їх було отримано колокацієюe та заставами8.
Окремо слід дослідити і визначити рівень впливу ідей французьких
енциклопедистів, найбільше Вольтера і Руссо (звична лайка в Російській
a
Відбувалося під час закордонного походу російської армії 1813–1814 рр. – другого етапу війни 1812 р.
b
Титул графа І. Мархоцький привласнив. Див. про це: Цесельський Т. Названа
стаття. – С. 21. Такий випадок серед магнатів і шляхти не був поодиноким.
c
Ключ (волость) – велике приватне володіння, що складається з поруч розміщених населених пунктів з центром у великому селі, містечку або місті.
d
«Графство Руфополіс» (поліс (грец. πóλіς) – місто-держава). Вплив грецької
(та й римської) культури був досить відчутним у Речі Посполитій 18 ст. Зокрема, на
українських землях виникло чимало географічних назв, складовою частиною яких
були -поль, -поліс].
e
Колокація – поділ між кредиторами й спільне користування ними певним переобтяженим боргами маєтком. Кожна частина такого маєтку теж називалася колокацією.
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імперії на адресу всіх вільнодумців – «нахапалися ідей») на традиційну, в руслі Речі Посполитої, діяльність І. Мархоцького (сам по собі цей
вплив є беззаперечним). Те саме стосується факту використання ним господарського досвіду гернгутерівa.
Необхідно з науковою коректністю повернутися до розгляду питання про створену І. Мархоцьким «Миньковецьку державу»: частина авторів всерйоз розвиває тезу про існування такого, хоч і тимчасового, державного утворення в межах Російської імперії (!) зі своїми виміченими
межовими знаками9, кордонами, законами, грошовою одиницею і гербовим папером. Звертаємо увагу дослідників теми, що в анотованих у другій частині цієї статті судових справах І. Мархоцького, які розглядалися в
Сенаті, діяльність графа розглядалася, як-то кажуть, “під мікроскопом”,
складалися переліки «гріхів», що їх можна було б розглядати в судах. І з
усіх названих «атрибутів» Миньковецької держави в цих справах йшлося тільки про гербовий папірb, але підстав для початку слідства так і не
знайшлося.
Слід повернутися до уточнення перекладу з польської мови на українську багатозначного терміна «panstwo» і зупинитися не на першому
значенні (держава, царство), а на другому (панство – володіння магната або шляхтича в Речі Посполитій): слово є в усіх тлумачних словниках української мови, в т. ч. й в сучасних. Очевидно, що йдеться про
a
Гернгутери (herrnhutern) – одна з течій Моравської церкви, деномінації, утвореної послідовниками гуситського руху (Ян Гус – чеський мислитель). Назва – від
їхнього поселення Гернгут (Herrnhut), що в перекладі з німецької означає «дуже добре». Це була релігійна громада, в основу якої покладено братерську любов і взаємопідкорення. Сповідували основні істини християнської релігії, розробили вчення
про особисте внутрішнє спілкування з Христом. І. Мархоцький відвідав колонію
гернгутерів у Саксонії.
b
Гербовий папір – спеціальний папір, призначений для складання фінансових
і комерційних документів. Виготовлення і продаж його є прерогативою держави.
Папір, на якому складено документ, є офіційним. Є документальні свідчення про
купівлю І. Мархоцьким державного гербового паперу (див. ЦДІАК України, ф. 1254,
оп. 1, спр. 336, арк. 4 зв., 7 зв.). Водночас є відомості про запровадження власного
“гербового” паперу І. Мархоцьким на території Миньковецького дідицтва. Зокрема, йшлося навіть про початок судового розслідування з цього приводу (відомостей
про відкриття справи не виявлено): «о введении им, Мархоцким, в экономической
администрации своего имения гербовой его имени бумаги… по необыкновенной цене
продаваемой, а именно в один серебряный грош…, каковое введение превосходит
право и власть вотчинника в представленной ему законом пользе» (ЦДІАК України,
ф. 1254, оп. 1, спр. 1528, арк. 101–101 зв.). Опис запровадженого І. Мархоцьким
«гербового» паперу подав А. Ю. Роллє: «кожен з них (прохачів – Л. С.) в «звиклій
формі» повинен був подавати прохання на проштампованому папері, використовуваному лише в Миньковецькому панстві: то був великий аркуш паперу з цифрою
долі господарства, без жодних додатків і титулів, під ним – його ціна, і все те обведено чорним обідком, хоч як до акту, то…представляє вартість у 2 червоних злотих»
(Роллє А.-Ю. Граф Редукс. – С. 43; ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 81, арк. 105).
Прибуток від продажу йшов на утримання притулку для калік. За свідченням Роллє,
саме на такому папері було написано кілька примірників заповіту І. Мархоцького,
які було роздано зацікавленим сторонам (див. згадане оповідання Роллє, с. 73).
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приватне володіння (дідицтво, домініяa, ключ), у непорушних, згідно з
польськими законами, межах якого шляхтич І. Мархоцький почувався
повновладним господарем.
А тезу про перетворення і порядки, що їх І. Мархоцький запровадив у м. Миньківцях, варто розглядати в руслі магдебурзького права, окремі пільги згідно з яким цьому приватному містечку було надано ще
1637 р.10. Діяльність графа в напрямі розвитку Миньківців дала блискучі
результати (вони перетворилися на квітуче місто з розвиненими ремеслами, друкарнями, школами, шпиталями тощо). Так само застосування
ним економічної політики, заснованої на передовій для свого часу фільварковійb системі ведення господарства, сприяло розквітові маєтностей.
Слід відмітити, що питання про хід освоєння земель в районі Одеси, господарський зв’язок між цими двома частинами маєтності (переливання
коштів, робочої сили тощо), практично не досліджено.
Чи не найбільше переслідувань І. Мархоцький зазнав через складні
стосунки з офіційною церквою й організацією річних свят хліборобства
(обжинків). Кілька анотованих далі архівних справ включають власне пояснення І. Мархоцького своєї позиції з посиланням на право патронімії
(коляторське право) в Речі Посполитій – право землевласника розпоряджатися культовими спорудами та призначати священиків у своїх маєтках.
Щодо свята обжинків – вважав його вічним і основним, так само як працю хліборобів. Названі та інші питання, розглянуті на основі документів,
а також у ракурсі законів і особливостей розвитку Речі Посполитоїc, мають набути справжнього змісту, історичного звучання. І тоді багато що у
поведінці й діях графа Редукса стане зрозумілим, унормується, а перелік
його дивацтв значно скоротиться, найперше при врахуванні неординарності й неабияких акторських й режисерських здібностей особистості,
не відкидаючи й ексцентричності.
Домінія (від лат. dominus – пан, господар, власник) – панство, володіння, зазвичай дідичне (спадкове). Саме такі визначення – домінія, панство (дідицтво) вживаються І. Мархоцьким щодо Миньковецької маєтності. В сучасній літературі термін
перекладається як держава (Миньковецька держава). Звідси вже розвивається версія
про існування окремого державного утворення прямо посеред Російської імперії.
b
Фільварок – багатогалузеве приватне господарство в Речі Посполитій; сільськогосподарська продукція в якому не тільки вироблялася, але й перероблялася та
відправлялася великими партіями на ринок. Фактично існувала до 1861 р. І. Мархоцький явно не був першопрохідцем, а така система господарювання в цих маєтностях складалася упродовж 18 ст., ще й за попередніх власників. Поділ Миньковецького панства на економії (фільварки) – Мисліборську, Антонівську, Отроківську й
Побійнянську – визначено у створеному І. Мархоцьким документі «Ustawy rołników»
(«Закони землеробів», «Статут хліборобів»). Цей договір дідича з громадою затверджено 2 січня 1804 р. Див. ЦДІАК України, ф. 2228, оп. 1, спр. 334 (анотацію про
неї включено в статтю); «Закони землеробів» (переклад П. Даниленка) // Наукові
записки. – Т. 2. – С. 13–30.
c
А.-Ю. Роллє відмічав, що справою життя І. Мархоцького стало створення «такої собі своєрідної речі посполитої» за зразком «іншої, давньої Речі Посполитої» –
див. його оповідання «Граф Редукс». – С. 79.
a
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З переконаністю стверджуємо, що найбільша і найзначиміша збірка документів про І. Мархоцького зберігається саме в ЦДІАК України.
За походженням вони поділяються на дві основні групи: І. Документи
з приватного архіву І. Мархоцького; ІІ. Судові справи І. Мархоцького з
різними особами, що раніше зберігалися в архіві Сенату. Шляхи потрапляння цих двох груп актів у ЦДІАК України є доволі цікавими і можуть слугувати темою окремого дослідження. Далі коротко про це і зміст
кожної з груп.
І. До історії родового архіву Мархоцьких. Магнати і шляхта Речі
Посполитої здавна створювали свої приватні архіви. В умовах станової
демократії, що була основою держави, тільки з допомогою актів підтверджувався соціальний статус їхнього власника, без них неможливо було
розраховувати на успішне вирішення судових процесів з земельно-майнових питань (у Речі Посполитій діяла розгалужена судова система), а
з розвитком фільваркової системи ведення господарства архіви поповнилися великою групою адміністративно-економічних, облікових та ін.
актів, набувши суто практичного значення. Виходячи з цього, основу
приватних архівів становили королівські привілеї на підтвердження станових прав, насамперед на земельну власність, матеріали судових справ,
генеалогічні акти, адміністративна та господарсько-облікова документація тощо. Важливість для шляхти такого архіву засвідчують численні
записи про втрати документів, насамперед на земельну власність, якими
рясніють актові книгиa. Станом на XVIII ст. вже було вироблено основні
принципи організації, типові для всіх приватних архівів, сформувалися
основи діловодства, визначилися види справ і способи їх оформлення.
З часом ці архіви, найперше магнатські, поповнювалися колекційними
документами, набували історико-культурного значення. Для них споруджувалися окремі приміщення, призначалася відповідальна особа – архіваріус.
Відомостей про організацію І. Мархоцьким власного архіву небагато; деякі з них навів А.-Ю. Роллє, багато чого можна також дізнатися з
аналізу створених графом документів, що збереглися дотепер. Найціннішим джерелом слугують приписи, розроблені І. Мархоцьким для служителів маєтків (на жаль авторові статті вони відомі тільки з публікацій). А.-Ю. Роллє дав їм таку назву: «Dla urzadzenia ziem dziedzichnych
ystawy» – у перекладі – «Настанови для управління поміщицькими землями»11 або «Для влаштування спадкових земель закони»12. Ці приписи
(настанови) надруковано 1796 р. на 14 сторінках у Миньковецькій друкарні. Складалися зі вступу і п’яти розділів, в останньому з яких йдетьa
Актові книги – збірки документів, що відкладалися в результаті діяльності різних судів у Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій, т. ч. й на українських
землях, упродовж XV–XVIII ст. Були формою діловодства в ґродських, земських,
підкоморських судах, апеляційних інстанціях, а також у магістратах, ратушах тощо.
Вписані в актові книги документи набували юридичної сили; силу оригінала мали й
засвідчені виписи з актових книг. Основні мови документів – староукраїнська, польська і латинська.
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ся про обов’язки секретаря адміністрації, водночас маршала дідичного
дому й архівіста. Ось як про нього пише А.-Ю. Роллє: «Архів повністю
було віддано його опіці; в нього входили: актові книги, умови, дипломи, привілеї, права, метрики і геральдичні акти» («księgi aktowe, umowy,
diplomata, przywyleje, prawa, metrykі i heralduczne dowody»)13. Головна
адміністрація маєтків містилася в Бельмонті, в двоповерховому цегляному будинкові з двома флігелями. У центральній частині були зали
для засідань, переважно Миньковецького магістрату. Один з флігелів
було відведено під друкарню, другий – частково під архів. Секретар (він
же архівіст) вів протоколи різних засідань, найперше магістрату, записуючи їх у спеціальну книгу під назвою «Dzieje (akta) miejscowe ziem
dziedzichnych» – «Історія (акти) місцевих поміщицьких земель»14. Однією з таких книг протокольних записів, за 1 січня – 17 грудня 1817 р.
(300 арк.) користувався А.-Ю. Роллє при написанні свого оповідання
(досить детально виклав її зміст: записи в книзі стосувалися не тільки
справ управління, але охоплювали набагато ширше коло питань; було
там і листування І. Мархоцького15.
Інші відомі документи з архіву І. Мархоцького – це його нормотворчі
актиa. Значну частину архіву становило листування; чимала добірка його
збереглася дотепер16. А.-Ю. Роллє засвідчив існування великої кількості
(«цілі фоліанти») зроблених ерудитом і знавцем кількох мов І. Мархоцьким виписок з творів Горація, Мільтона, Лукреція, Гомера, Вольтера і
Руссо (насамперед), Канта та ін. авторів. З Біблії часто використовував
тексти з книг – Еклезіаста, Ісаї, Макавеїв, псалмів Давидових. Найбільш
уподобаними сентенціями прикрашав будівлі, стіни, в т. ч. й архів. Мав
велику бібліотек (2 тис. томів), що зберігалася в Побійній. Крім того,
І. Мархоцький виступав з проповідями на біблійні теми; обов’язково перед цим писав їхні тексти: за підрахунками А.-Ю. Роллє, таких проповідей було понад 60 (поки що жодної з них не виявлено).
Цікавими і непростими були обставини, за яких частина документів
з приватного архіву І. Мархоцького потрапила в ЦДІАК України. Його
фрагмент знайдено 1927 р. в Одесі, в стіні одного з будинків (у сховку
були й документи з інших родинних архівів). Склад його і переміщення
на початковому етапі детально дослідила Н. О. Черкаська17. Наступного,
1928 р. ці документи на основі облікового опису з 19 позицій було передано на таємне зберігання в Харківський центральний історичний архів
з попередньою експертизою їхньої наукової цінності, проведеною директором архіву Є. М. Івановим. Його замітки з цього приводу збереглися;
вони цінні тим, що виконані фахівцем, а головне – Є. М. Іванов фактично був єдиним архівістом, який працював з усіма документами одеської
знахідки. З його висновків витікає, що Сціборів Мархоцьких та їхнього
оточення стосується 14 з 19 позицій облікового запису18. Деякі з цих доЦе важливе питання мало досліджено, основним джерелом інформації слугує
той самий А.-Ю. Роллє. Найважливіші й відомі акти вказано в розвідці польського
історика Т. Цєсєльського – див. його статтю «На Поділлі і на Чорному морі – родина
Сцібор-Мархоцьких» // Наукові записки. – Т. 3. – С. 21.
a
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кументів у післявоєнний час потрапили до ЦДІАК України (переважно
їх було передано з НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України) і відклалися
в кількох колекціях архіву.
Судові справи з сенатського архіву. Чи не найважливішою архівною
знахідкою за весь період дослідження життя і діяльності І. Мархоцького без перебільшення можна вважати виявлену в ЦДІАК України групу
справ судових проваджень проти нього, що розглядалися в найвищих інстанціях Російської імперії. Вони зберігаються у практично невідомому
дослідникам, але надзвичайно інформативному фонді № 1254, Колекція
документів Міністерства юстиції, переданих до Київського університету з архіву Сенатуa; основний масив документів датується 1798–1841 рр.
Історія потрапляння цього фонду, а також загалом комплексу таких судових справ із Санкт-Петербурга в українські архіви, цікава і значима,
тому – докладніше про це.
Реформування, що відбулося в 60–70-х роках XIX ст. в Російській
імперії, значною мірою стосувалося й Сенату19, зміни його функцій. Через це упродовж 1898–1901 рр. відбувалося упорядкування Сенатського
архіву. Тоді було вирішено частину справ реґіонального значення передати на місця, де б вони стали, зокрема, базовим матеріалом для практичних вправ студентів-правників. Досить детальну довідку про надходження близько 7 тис. справ до Харківського університету опублікував
директор Харківського історичного архіву Є. М. Іванов20. Відомо також,
що 840 таких сенатських справ за 1797–1841 рр., які стосувалися «новоприобретенного края» – Новоросії і Криму, було передано Таврійській
вченій архівній комісії: опис цієї колекції опубліковано21.
Частину таких справ, що стосуються Київської, Волинської, Подільської й Малоросійської губерній, а також Білорусі й Литви упродовж
1899–1901 рр. було передано в Університет Св. Володимира в Києві. Збереглося 11 супровідних листів до окремих партій документів, що передавалися з Сенатського архіву в Київський університет упродовж 10 травня
1899 р. – 30 листопада 1901 р.22. Ймовірно, що після надходження ця
колекція зберігалася при університеті. В ЦДІА УРСР фонд поступив у
1944 р., можливо, разом з архівним фондом Університету Св. Володимира. Опис складено 1953 р., колекція налічує 3118 справ. Повторимося,
фонд фактично не потрапляв у поле зору дослідників. А він вміщує чимало цінних, а часто й унікальних відомостей, які є важливим доповненням до документів українських архівів. Саме у цьому фонді й виявлено
кілька судових справ, що стосуються І. Мархоцького та його родини.
Документи фонду включають також інформацію, яка прямо нібито
не стосується І. Мархоцького, насправді ж дуже інформативна, бо характеризує організацію російського судочинства на приєднаних у кін.
XVIII ст. «польських» територіях. Найперше це стосується документів
за 1806–1808 рр., вміщених у справі під діловодним заголовком: «По
a
Це уточнена назва фонду, пропонована на затвердження. Попередня назва –
Матеріали судових установ України. Колекція.
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рапортам подольского Старжинского и волынского Ворцеля губернских
маршалов о затруднении по оным губерниям в переводе польских документов на русский язык»23.
Зміст справи: Указом Сенату від 16 лютого 1806 р. було підтверджено попередні укази про судочинство в приєднаних від Польщі губерніях:
від 27 серпня 1797 р. – наказано в головних судахa вживати «оба языка –
польский и российский так, дабы все резолюции и приговоры сочинять
и писать на одной стороне по-польски, а на другой стороне будет перевод по-русски» (арк. 11); від 21 липня 1800 р. – у зв’язку з тим, що
згідно з російським порядком, після надання обома сторонами процесу
документів головний суд повинен скласти екстракт на основі цих документів, тому при розгляді справ у цих судах слід чинити так: «когда по
учинении позвовb от сторон не будут представлены документы, не принимать их и не приступать ни к какому рассмотрению прежде, нежели
оные будут представлены с переводами, ибо принятие документов без
переводов и производство дел на одном польском языке есть в явную
противность оных Сената предписаний» (арк. 11 зв.). Саме у зв’язку з
запровадженням у дію указу від 16 лютого 1806 р. й звернулися за роз’ясненням обидва названі в заголовку справи губернські маршали. Зокрема, подільський губернський маршал інформував, що після оголошення
цього указу Сенату подільські поміщики доручили йому уточнити ряд
положень і законів, спираючись на те, що імператорським указом 1796 р.
край залишено на польських правах, указом 1797 р. наказано головним
судам складати резолюції на російському і польському «діалектах», а
указом 1800 р. їм «предписано сочинять» екстракти з наданих сторонами
процесу документів. Такий екстракт повинні підписати сторони процесу, після чого він заміняв собою документи, на основі яких його складено. Суд або сторони могли вимагати залучення окремих документів,
тільки тоді їх слід надавати з перекладом, в іншому разі – не потрібно.
Чиновники з місць наголошували на тому, що до запровадження указу
16 лютого 1806 р. справи велися тільки польською мовою, на російську
перекладалися документи лишень у тих справах, які вносилися в Сенат,
але й це було складно, бо на місцях практично не було людей, «знающих
вместе» польську і російську мови, та ще б які розумілися на «бумагах
юридических».
У відповіді (арк. 16 зв.) підкреслювалося, що Сенат «строжайше
предписал» усім головним судам приєднаних від Польщі губерній «под
неупустительным взысканием» не приймати від сторін процесу докуГоловні суди – діяли упродовж 1796–1831 рр. у Київській, Волинській і Подільській губерніях (тобто, на приєднаних від Польщі територіях). До 1802 р. – у
віданні Сенату, після – міністерства юстиції. Були, зокрема, вищою апеляційною інстанцією в губернії щодо повітових земських і підкоморських судів. Поділялися на
два департаменти: карний і цивільний. Голова і радник головного суду призначалися
російським урядом, трьох засідателів обирали й утримували дворяни губерній. Резолюції та вироки суду писалися на двох мовах – польській і російській.
b
Позовів.
a
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ментів і в жодному разі чи приступати до їхнього розгляду доти, поки
документи не буде представлено з перекладами. Все ж тиск з місць був
настільки значним, що Олександр І повелів передати це питання на розгляд загальних зборів Сенату, де було вирішено: указ Сенату від 16 лютого 1806 р. залишено в силі, але до кожного головного суду додано по
одному перекладачеві.
Інтерес для дослідників становитимуть і дві справи з Сенатського
архіву стосовно пилипонів (нагадаємо, що частина з них жила у належному І. Мархоцькому с. Єлизаветівка (Пилипи)) 1. 1805 р. – «Документы
по делу старообрядцев или пилипонов, неправильно записанных в крепостные дворовые»24. Складається з обширної довідки, підготовленої на
вимогу Сенату, думки («мнения») 15 сенаторів з цього приводу й висновку юрисконсульта; 2. 1817 р. – «Дело о крестьянах Подольской губернии
Ушицкого повета, отыскивающих свободы от владельца их Пиуса Собанского»25. В них вміщено унікальну інформацію (найбільше – в першій із згаданих справ) про пилипонів (так називали старообрядців, які
свого часу переселилися на територію Речі Посполитої з Росії), умови їх
поселення, зокрема на приватновласницьких землях, здійснення 1795 р.
їхнього перепису, спроби закріпачення їх, а також відкриття шкіл, заснування церков тощо. В обох справах йдеться про поселення пилипонів в
Ушицькому пов. Подільської губ., зокрема й про с. Пилипи (Пилипони,
Єлизаветівка), а також про їхні поселення в Київській і Волинській губерніях. Інші справи з колекцій ЦДІАК України, що безпосередньо стосуються життя і діяльності І. Мархоцького, детально анотовано у другій
частині статті.
І. Мархоцькому, талановитій, освіченій, високодуховній людині з
чітко визначеною життєвою метою і, водночас, з експресивним, норовливим, упертим характером, довелося жити за часів великих перемін. Його,
непохитного у своїх переконаннях, упокорювали упродовж майже 20 років з допомогою судових процесів, намагаючись розорити, відібрати маєтки, обвинувачуючи в насадженні язичництва; а крім того, знайшовши
болюче місце, оголосили диваком. У відповідь «дідич Миньковців сердився, пручався, протестував і навіть протягнув відповідний маніфест
(заяву) до урядових книг, копії якого розіслав по дворах»26. Тоді, за життя
Редукс сам міг хоч так захищатися. Тепер це наш обов’язок – об’єктивно
оцінити його поступки і дії на основі всіх доступних джерел, зібравши
їх з усіх архівосховищ, водночас не відкидаючи попередній доробок, а
тільки відповідно переоцінивши його.
Велика подяка О. Б. Вовк за допомогу при підготовці статті.
Далі подано анотації на основі документів з архівних справ, у яких
йдеться про І. Мархоцького. Додані до анотацій авторські пояснення термінів і коментарі виділено відступом з лівого берега і меншем кеґлем.
Ульяновський В. «Русское дело в Северо-Западном крае» через призму історії
магнатських архівів Сапєг та Радзивіллів у ХІХ ст. – Київ, 1998. Автор підкреслив,
1
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що процеси, зафіксовані ним для Вільна, були так само характерні для Києва і
загалом усього ареалу приєднаних земель.
2
Детально про бібліографію з теми див.: Баженов Л. Життя і діяльність графа
Ігнація Мархоцького в українській і польській художній літературі та історіографії
XIX – початку XX ст. // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: Історія,
міжнародні відносини. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 241–247.
3
Наукові записки Центру Мархоцькознавства. (далі – Наукові записки) /
упоряд. В. А. Захар’єв. – Т. 1. – Миньківці на Ушиці, 2009; Т. 2. – Миньківці на
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Анотації справ з колекцій ЦДІАК України,
що стосуються життя і діяльності Ігнація Сцібора Мархоцького
І. Документи з приватного архіву Ігнація Сцібора Мархоцького
1. 1888 р. – Rodowód Hr. Sçiborów Marchockiсh (Родовід графів Сціборів
Мархоцьких).
ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 81, арк. 1–152 зв. Мови латинська і польська.
Являє собою взятий в книжкову оправу рукопис; палітурку темно-червоного кольору і титульний аркуш виготовлено друкарським способом. Назву вміщено на корінці книги. У передавальному опису 1928 р. (див. про це у 1-й частині
статті) числилася під 19-м, останнім номером як “Книга в червоній палітурці”.
На арк. 1а і 1в витиснено родовий герб “Остоя” Сціборів Мархоцьких. Припускаємо, що цю книгу сформував один з нащадків І. Мархоцького, найімовірніше, хтось з онуків (його син Кароль помер 1881 р.), далі вона зберігалась як
сімейна реліквія. Відомо, наприклад, що найстарший син Кароля – Адальберт
(1850–1911) збирав документи до історії роду Сціборів Мархоцьких. З великою
вірогідністю можна стверджувати, що саме на його замовлення виготовлено “Родовід”. Певним підтвердженням цього є ініціали “А. М.” (Adałbert Marchocki),
вміщені на корінці книги внизу. Внук Кароля Юліан [(1899–1919) – його батьком
був наймолодший син Кароля Юліуш (1858–1928)], у своїх спогадах підкреслював, що в сім’ї культивувалася пам’ять про родову традицію. Зокрема, в їхній
колекції зберігалися миньковецькі друки за 1796–1829 рр., зібрання документів,
у т. ч. королівські привілеї, а також родинна кореспонденція. Юліуша було жорстоко вбито в Одесі у червні 1919 р. Див. про це: Цєсєльський Т. На Поділлі і на
Чорному морі – родина Сцібор-Мархоцьких // Наукові записки. – Миньківці на
Ушиці, 2011. – Т. 3. – С. 16–36.
Складається з 7 розділів. До справи додано внутрішній опис, складений
архівістом Н. М. Фаустовою (тепер відомий історик Н. М. Яковенко).
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Розділ 1. 1888 р. –
Summarium
documentorum
illustrissimam et vetustissimam
familiam
Comitum
de
Marchocice Ścibor-Marchockich
stemmatis Ostoja enucleantium,
ex actis palatinalibus antiquis
in cracoviensi archivo Regni
asservatis
per
Theodorum
Henricum Korczak Łuszczyński
[Перелік (сумарій) документів
на славну і стародавню родину Сціборів Мархоцьких герба
Остоя, вибраних з актів давніх
воєводських, що зберігалися
в Краківському архіві, ТеодоРис. 1. Родовий герб “Остоя” (Ostoja)
ром-Генріхом Корчаком ЛуСціборів Мархоцьких.
щінським]; арк. 1 б–72 зв.
(ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1, спр. 81, арк. 1в.).
Назву розділу латинською
мовою вміщено на титульному аркуші рукописної книги, однак решти розділів
вона не стосується.
Являє собою записи документів про рід у короткому викладі за 1398–1885 р.
Гілку Сціборів Мархоцьких, які переселилися на Поділля, представлено тільки трьома записами, зробленими на останній сторінці “Переліку” (арк. 72 зв.);
йдеться про Войцеха, Ігнація і Кароля Мархоцьких.
Роділ 2. Складається з двох копій документів: а) Сигізмунд ІІІ всі маєтки
Яна Моравця, які підлягали конфіскації, передав Павлові Мархоцькому, старості
чеховському. Видано в Краківському замку 1622 р. (арк. 73–73а); б) Станіслав І
(Лещинський) надав Волозарчицьке війтівство Єжи Сцібору Мархоцькому. Видано в Краківському замку 1709 р.; арк. 74 і зв.
Розділ 3. Hrabia Redux. Opowidanie z pierwszej ćwierci XIX stulecia [Граф
Редукс. Оповідання з першої чверті ХІХ століття]; арк. 75–135 зв.
Написано в Кам’янці-Подільському 20 лютого 1883 р. д-ром Антонієм
Ю. [Роллє]; автор подякував за надані матеріали Богданові Жебровському, дідичеві маєтків на Поділлі; Опубліковано в газеті “Czas”, 1883 р., № 85 і далі, також
увійшов у збірку творів А.-Ю. Роллє.
Оповідання є одним з основних меморіально-біографічних джерел до життєпису І. Мархоцького. Цінність копії з ЦДІАК України в тому, що її виконано
на замовлення прямих нащадків графа.
Розділ 4. Karol Ścibor Marchocki (Wspomnienie posmiertne) [Кароль Сцібор
Мархоцький (Посмертний спомин)]; арк. 136–141.
Склав Маріан Дубецький про сина І. Мархоцького – Кароля. Йдеться,
зокрема, про зустрічі і приятелювання Кароля з Адамом Міцкевичем в Одесі
1824 р. Надруковано в журналі “Klosy” 1892 р.
Кароль Мархоцький (1794–1881; похований в Одесі) теж був неординарною постаттю свого часу. Активний учасник польського національно-визвольного руху 1830–1831 рр., за що його заслали до Тобольська. У фондах ЦДІАК
України (насамперед у ф. 442) є деякі відомості про нього. Французький історик
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Рис. 2. Титульний аркуш Сумарія
документів про Сціборів Мархоцьких
за 1398–1888 рр.
(ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1,
спр. 81, арк. 1).

Рис. 3. Завершальні записи Сумарія
документів про Сціборів Мархоцьких.
(ЦДІАК України, ф. 228, оп. 1,
спр. 81, арк. 72 зв.).

Д. Бовуа згадує про нього в своїй праці “Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська
шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863)”. З французької переклала З. Борисюк (К., 1996. – С. 329). Див. також: Дячок В. До питання про
співучасть Кароля Мархоцького з Устимом Карманюком (Кармелюком) у Польському повстанні 1830–31 рр. // Наукові записки. – Миньківці на Ушиці, 2009. –
Т. 1. – С. 103–104; Аргатюк С. Кароль Сцібор Мархоцький // Наукові записки. –
Хмельницький, 2013. – Т. 4. – С. 29–48.
Розділ 5. Król Ladawy (romans historyczny przez Juliusza Stowackiego
pofrancuzku napisany I po razpierwszy z rękopisu na język polski przez Jana
Amborskiego przełożony) [Король Ладави (історичний роман, написаний Юліушем Словацьким французькою мовою і вперше перекладений з рукопису на
польську мову Яном Амборським]; арк. 141 зв.–145 зв.
У збірці подано тільки вступ до роману з поясненням, кого саме описано як
короля Ладави.
Книга Ю. Словацького мала складатися з 24 розділів, але було написано
тільки 5.
Ладава (Ladawa, Ładawa) – село Могилівського пов. Подільської губ. (тепер
с. Лядова Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.), при впадінні р. Ладави
(Лядови) в Дністер. Ю. Словацький побував у цій місцевості, захоплювався краєвидами. Помістив тут свого героя, прототипом якого був І. Мархоцький.
Розділ 6. Spis rodzin z Marchockiemi spokrewnionych [Список родин, які
мали родинні зв’язки з Мархоцькими]; арк. 146–147 зв.
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Розділ 7. Jarmolince (Ярмолинці). З оповідання д-ра Антонія Ю. [Роллє],
опублікованого в журналі “Klosy” 1885 р.; арк. 148–152 зв.
Викладено історію Ярмолинців і його власників. У 1772 р. господарем маєтку став Войцех Мархоцький, каштелян сяноцький, який невдовзі переїхав до
Миньківців.
2. 1815–1827 рр. – Справа з родинною кореспонденцією Мархоцьких.
ЦДІАК України, ф. 1271, оп 2, спр. 89, арк. 1–227. Мови польська (переважно) з елементами латині, французька, російська.
У передавальному опису 1928 р. вона числиться під № 2 як “Книга старинных писем на польском языке” (225 арк.) На її “одеське” походження вказують
записи російською мовою, зроблені на початку справи і в кінці агентом НКЗС
в Одесі Т. Тимковським. До справи додано короткий перелік кореспондентів і
адресатів, укладений архівістом Н. М. Фаустовою (Н. М. Яковенко); його вклеєно на початку.
У справі об’єднано 148 листів, переважно І. Мархоцького до доньки
Пульхерії (в заміжжі Малаховська); до деяких з них І. Мархоцький додав свої
“нотатки”, “доповнення”, “пам’ятки”, частина листів збереглася у фрагментах.
Адресатами та кореспондентами І. Мархоцького є члени родини: вже згадувана
донька Пульхерія, її чоловік Елегіуш Мархоцький, син Кароль Мархоцький, молодша донька Емілія. До справи увійшли копії листів знайомих і сусідів Мархоцьких, місцевої шляхти. Ця збірка є одним з найважливіших джерел до історії
родини Мархоцьких, насамперед самого Ігнація.
3. 1822 р. січня 29. Миньківці – Листи І. Мархоцького до сина Кароля.
ЦДІАК України, ф. 1271, оп. 3, спр. 59, арк. 1–4. Мова польська з елементами латині.
Ймовірно, це фрагмент більшої за розміром справи.
Січень 1822 р. – дуже напружений час у житті І. Мархоцького, пов’язаний
з тривалим слідством у його численних судових справах і намаганнях ув’язнити
його.
Листи (їх у справі два; за розміром це швидше записки) адресовано Каролю
в замок Бельмонт; вони сповнені застережень синові. Згадується біскуп Амброзій. Детально проаналізувати наведені в них факти можна тільки в контексті
конкретних подій.
4. 1789 р., липня 8. – Маніфестація (заява, оголошення) І. Мархоцького в
Кам’янецький гродський суд про своє право як дідича призначати священнослужителів до церков різних конфесій у своїх маєтках.
ЦДІАК України, ф. 49, оп. 2, спр. 1692, арк. 1 і зв. Оригінал; підпис і печатка (червоний сургуч) І. Мархоцького. Мова польська.
Акт багато в чому допоможе дослідникам зрозуміти суть подальших конфліктів І. Мархоцького з церковниками. Документ цікавий ще й тим, що вже на
самому початку вступу у спадщину обставини змушували І. Мархоцького стверджуватися у своєму дідичному праві на Миньковецький ключ. Такою причиною
став насамперед тривалий спір з біскупами, які це право перетягували на себе
(наведено приклади). І Мархоцький вказав підстави щодо права дідичів “презентувати” (офіційно представляти; тут – затверджувати) парохів у свої маєтки:
це князівські й королівські привілеї 1505, 1647 і 1768 рр. Згідно з цими актами,
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у віданні дідича перебували будівництво і ремонт храмів, забезпечення їх грунтами тощо. У маніфестації йдеться також про дідичне село Єлизаветівку (Пилипи), на ґрунтах якого було поселення старообрядців (пилипонів): призначення
священика у місцеву церкву І. Мархоцький також вважав правом дідича.
Доречно відмітити, що таке своє право І. Мархоцький намагався поширити
і на єврейську громаду Миньківців. Ось як про це йшлося в акті “Право міста
Миньковців”, укладеного 1791 р., в його 1-му пункті 6-го розділу під назвою
“О евреях в том же городе” (переклад на російську мову дослідника теми В.
Лукіна): “Евреи никаких титулов, как-то раввины и др., использовать и присваивать не имеют права без получения на то привилегий [привілею] от владельца”.
Весь 6-й розділ акта додано до статті: Лукин В. Евреи – поданные государства
Миньковецкого (К истории еврейского книгопечатания на Украине) // Наукові
записки. – Миньківці на Ушиці, 2009. – Т. 1. – С. 75. В ЦДІАК України документа не виявлено.
5. 1797 р., квітня 30. – Розпорядження І. Мархоцького економам своїх маєтків про нагляд за порядком користування селянськими грунтами згідно з інвентарем.
ЦДІАК України, ф. 2228, оп. 1, спр.338, арк. 1 і зв. Оригінал. Мова польська.
Інвентар – господарський опис маєтку. Документ належить до групи розроблених І. Мархоцьким актів, що визначали принципи і способи управління
фільварками (маєтками) та взаємовідносини між дідичем і селянами(див. також
наступну анотацію).
Актом доручалося [старшому] економові Станкевичу пильнувати за дотриманням дідичних прав, слідкувати за виконанням обов’язків рільниками, що посідали грунти в фільварках, при кожному складанні інвентаря. Йдеться й про пасіки (теж нормувалися). Свої підписи під документом поставив І. Мархоцький
та економи чотирьох фільварків Миньковецького ключа (4–5 травня 1797 р.).
6. 1804 р., січня 2. Миньківці. – Ustawy rolnikow [Закони землеробів; у А.Ю. Роллє – “Примирення зі своїми підданими”].
ЦДІАК України, ф. 2228, оп. 1, спр. 334, арк. 1–12. Друкарський примірник.
Мова польська.
В ЦДІАК України зберігається примірник, виготовлений у Миньковецькій
друкарні. Документ у перекладі П. Даниляка з польської мови на українську
опубл.: Наукові записки. – Миньківці на Ушиці, 2010. – Т. 2. – С. 13–30. На жаль,
переклад рясніє неточностями, найперше щодо термінів. Наприклад, gmina (тут
громада) перекладено як простий люд; obywateł (шляхтич) – як громадянин;
exsecucio (з лат. – примусове виконання) трактується як продаж майна боржника; assignatio (з лат. – дозвіл, тут – дозвільний документ) – як наділ. Неточно
визначено термін пропінація (розділ ХХІІ). Про термін домінія вже йшлося.
За змістом – це постанова для врегулювання стосунків селян Миньковецької домінії з дідичем І. Мархоцьким. Складається з 30 статей і преамбули, в якій
відмічено, що статті розроблено на основі давніх статутів, конституцій, прав і
привілеїв народних, зокрема, затверджених у роках 1347, 1420, 1433, 1496, 1503,
1510, 1523, 1538, 1543, 1573, 1578, 1588, 1613, 1699 і 1768. Є програмним документом (законом) функціонування Миньковецької домінії (дідицтва), в ньому
сформульовано економічні стосунки, права й поведінку сторін. Закріплено по-
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діл Миньковецької домінії на чотири економії (фільварки; розділ ХІІ): Мисліборська (села Мислібори, Заріччя, Городище, Катеринівка); Антонівська (села
Антонівка й Кружківці); Отроківська (села Отроків, Притулія, Тимків, Старики,
Хапанівка); Побіянська (села Побійна, Побіянка, Сивороги, Сцібори, Ластенія,
Остоя).
У розділі ХХХ йдеться про встановлення щорічних урочистостей “на честь
Рільництва і стану нашого Землеробів”.
7. 1821 р., березня 22 – 1824 р., червня 1. – Відомості надходжень і витрат
(“счет денег”) від парафій Мисліборського фільварку (села Мислібори, Городище, Катеринівка, Сивороги, тракт Сиворогівський, Побійна, а також від старообрядців), наданого І. Мархоцьким у посесію.
ЦДІАК України, ф. 2228, оп. 1, спр. 336, арк. 1–8. Копія. Переклад з польської мови на російську.
Це частина якоїсь діловодної справи: на аркушах відомостей збереглися попередня нумерація (448–489, 507–512).
Тракт – тут: адміністративна одиниця, зазвичай у великих магнатських
латифундіях. Мала екстериторіальний характер, об’єднувала привілейовані
шляхетські поселення. Тракт Сиворозький – це поселення шляхти на території
Миньковецького панства. За свідченням А.-Ю. Роллє, таких поселенців на землях І. Мархоцького було близько 100 (Роллє А.-Ю. Граф Редукс. – С. 36).
На арк. 6 справи стоїть підпис М. Вишніовського, виконуючого посаду
штатного перекладача Подільського губернського правління. Слід відмітити,
що на російську мову документи зазвичай перекладали на вимогу російських
судових установ під час розгляду спірних справ. (Див. про це: ЦДІАК України,
ф. 1254, оп. 1, спр. 911, арк. 1–25. Доказом цього слугує й факт, що переклад
виконано на гербовому папері.
Відображена в документі господарська практика (щодо парафій) була звичайною в Речі Посполитій і регламентувалася законами. Цікавим є запис у документі щодо свята хліборобства: “Людям в благодарность за принесение венка
при окончании жатвы хлеба дано экономам 2 руб[ля] сер[ебром]” (арк. 4 зв.).

ІІ. Документи, що стосуються судових справ
Ігнація Сцібора Мархоцького
8. Діловодний заголовок: 1800 р., травня 15 – червня 10. – “По прошению
главного трухсеса Галиции и Лодомерии Петра Забельского о скорейшем решении дела его, состоящего в Пра[вительствующем] Сенате: о завладении подольским помещиком Мархоцким оставшегося после дяди его каштеляна Мархоцкого имения”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 375, арк. 1–13. Мови російська, латинська і польська.
Трухсес (нім. Truchsess) – у Німеччині періоду раннього середньовіччя
здійснював верховний нагляд за домашнім господарством короля. Згодом, до
початку XIX ст. – почесний спадковий титул.
Галичина і Лодомерія, Королівство Галіції і Лодомерії (Володимирії) – офіційне найменування австрійської північно-східної провінції (коронного краю).
Створено 1772 р. на приєднаних до Австрії землях в результаті 1-го поділу
Польщі.
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12 березня 1799 р. було укладено російсько-австрійську конвенцію про правові підстави для вирішення тих майнових справ, власники або спадкоємці яких
у результаті поділів Речі Посполитої кін. XVIII ст. опинилися в різних країнах.
У зв’язку з цим спадкоємці Войцеха Мархоцького – його племінниці, а сестри
Ігнація Мархоцького, які разом з сім’ями опинилися на Галичині (була в складі
Австрії), активізували свої дії. Для вирішення питання П. Забєльський прибув
у Кам’янець.
Суть справи викладено в двох основних документах. Перший – це прохання “галицийских помещиков” Віктора та Юліани з Мархоцьких Баваровських,
Петра і Людвіки з Мархоцьких Забєльських, а також Антона Городиського, чоловіка покійної Юстини, уродженої Мархоцької, та їхніх дітей до російського
імператора Павла І щодо вирішення їхньої спадкової справи з І. Мархоцьким.
Другий – це прохання П. Забєльського від імені всіх спадкоємців до графа
Людвіга фон Кобенцля (посла Австрії в Росії у 1784–1794 і 1798–1800 рр.) щодо
сприяння у цій справі. Обидва прохання поступили в Сенат. Їхній зміст: І. Мархоцький, який після смерті свого дядька В. Мархоцького насильно захопив у
володіння Миньковецький ключ у Подільській губернії, в 1790 р. зобов’язався
виплатити іншим спадкоємцям – трьом своїм сестрам, разом 500 тис. польських
золотих, що було затверджено вироком Кам’янецького земського суду. Спочатку,
упродовж трьох років, І. Мархоцький сплачував проценти, але згодом припинив,
і вже сім років не платив ні процентів, ані капітальної суми.
В результаті справу з Сенату було передано на розгляд імператору Павлові І;
10 червня 1800 р. П. Забєльському було оголошено, аби він чекав встановленої
черги. Чим конкретно закінчилася справа, з цих документів невідомо. Однак з
перебігу наступних подій та аналізу інших документів виходить, що І. Мархоцький розрахувався зі своїми сестрами і маєток цілком перейшов у його власність.
9. Діловодний заголовок: 1814 р., вересня [число не проставлено] – жовтня
21. – “По прошению Подольской губернии Ушицкого повета помещика графа
Игнатия Мархоцкого о взыскиваемых с него купцом Бронштейном деньгах”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1317, арк. 1–5. Мова російська.
Всі 3 документи справи опубліковано: Сухих Л. Судові справи Ігнація Сцібора Мархоцького. За документами Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАК України) // Наукові записки. – Хмельницький, 2013. – Т. 5. –
С. 43–53.
З 31 серпня 1814 р. міністром юстиції і генерал-прокурором імперії, членом
Державної ради став Трощинський Дмитро Прокопович (1749–1829) – дійсний
таємний радник, сенатор. У відставці з серпня 1817 р.
Справа включає прохання І. Мархоцького (є його автограф) до міністра юстиції, датоване вереснем 1814 р. (арк. 1–2 зв.), повідомлення з канцелярії 3-го
департаменту Сенату від 19 жовтня 1814 р. про повернення через Подільське
губернське правління графу Мархоцькому його прохання без розгляду (арк. 4–5)
та висновок канцелярії 3-го департаменту Сенату від 21 жовтня 1814 р. для міністерства юстиції у справі І. Мархоцького (арк. 3 і зв.).
Суть питання: нагадаємо, що маєток, навколо якого виникла спірна справа, І. Мархоцький успадкував від свого дядька В. Мархоцького. Перед цим, у
др. пол. XVIII ст. маєток кілька разів поміняв власників (Свирський – Тарло –
Старшинський – В. Мархоцький). Притому Старжинський, купуючи його у
Тарла, розрахувався з ним векселем на 50 тис. золотих. Під час купівлі маєтку
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В. Мархоцьким було присуджено залишити визначену векселем суму як заруку (евікцію) з виплатою 5% річних, причому сам вексель повертався від Тарла Старжинському. Заплутаністю справи скористався кам’янець-подільський
купець Янкель Бронштейн. Він у якийсь спосіб здобув право на частину визначеної векселем суми від “молодих” Тарлів – Казимира і Флоріана, і виграв у
всіх судових інстанціях справу проти власника маєтку І. Мархоцького, з якого
було присуджено одноразово стягнути всю суму на користь Бронштейна (тобто,
сума розглядалася не як залишена на евікції, а як простий вексельний борг). У
Сенаті, незважаючи на очевидну неправомірність попередніх судових вироків,
І. Мархоцькому було відмовлено в його проханні. Підставою слугувало те, що
додані до його прохання 5 документів на підтвердження викладених фактів було
написано польською і латинською мовами, без перекладу на російську. Отже,
попередній вирок залишився у силі.
З іншої сенатської справи відомо, що І. Мархоцький ще кілька років чинив спротив виконанню судової ухвали. Купець Янкель Бронштейн “приходил
к доходам, Мархоцкому принадлежащим из местечка Миньковец за долг от последнего доводящийся”, але граф “насильно более четырех разов выгонял его,
мельницы и пруд разорил”. Зрештою “с немалою трудностью за употреблением
военного пособия воздержан от дальнейших буйств и насилий”(ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1858, арк. 4 зв.–5).
“За употреблением военного пособия” – тобто, з застосуванням військової
сили.
10. Діловодний заголовок: 1816 р., квітня 23 – серпня 26. – “По просьбе
графа Мархоцкого об имении с наследниками Бонавентуры Тарла”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1659, арк. 1–3. Мова російська.
Справа певним чином пов’язана з попередньою, тому обидві анотації вміщуємо поряд, незважаючи на деяке порушення хронологічного принципу розміщення.
Включає три документи. В її основі – звернення І. Мархоцького до міністра
юстиції Д. П. Трощинського (текст звернення – російською мовою, автограф
І. Мархоцького польською) з проханням, аби той доповів імператорові Олександру І у справі І. Мархоцького зі спадкоємцями Тарла в Подільському головному
суді (прохач сподівався одержати резолюцію імператора на свою користь). Суть
справи не розкрито. 25 липня 1816 р. прохання графа І. Мархоцького (разом з доданими документами; їх у справі немає) було відправлено з міністерства юстиції
подільському губернському прокурору для повернення прохачеві і з дорученням
оголосити йому, що згідно з установленим порядком він має звернутися з тим
проханням в комісію “прошений”. Своєю чергою подільський губернський прокурор 26 серпня відрапортував міністрові юстиції про повернення І. Мархоцькому справи з додатками через повіреного графа під розписку і про оголошення
йому резолюції.
11. Діловодний заголовок: 1815 р., жовтня 24 – 1818 р., червня 17. – “Рапорты подольского военного прокурора о помещике Мархоцком”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1528, арк. 1–167. Мова російська і польська.
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Ця велика за обсягом справа включає всебічну інформацію про переслідування І. Мархоцького з боку офіційної церкви і, відповідно, спротив його.
Йдеться, насамперед, про щорічне відзначення у Миньковецькому дідицтві свята хліборобства яке, на погляд церковників, було язичницьким обрядом на честь
Церери.
Церера – богиня землеробства і родючості. На її честь у давнину влаштувалися народні свята – цереалії. Відповідає грецькій богині Деметрі.
Крім того, документи розповідають про призначення І. Мархоцьким священиків у парафії на території його панства, про дозвіл або заборону їм правити
службу у місцевих храмах, про проповідування в них самим І. Мархоцьким під
час свят тощо.
Питання про І. Мархоцького тривалий час слугувало “головним болем” у
міністерстві юстиції, Сенаті, Синоді, було на контролі в імператора Олександра І – все це відображено в документах справи. Є інформація про відкриття
проти нього 4 судових справ, про намагання провадження ще кількох; про покарання місцевих суддів. Документи цієї справи надзвичайно важливі для вивчення обставин переслідування І. Мархоцького, більше того, для висвітлення загального питання “утихомирення” краю. Саме тому в цій публікації їм відведено
чи не найбільше місця. Всіх документів у справі 67, і кожен з них заслуговує
на пильну увагу дослідників. Однак за браком місця анотовано тільки основні,
узагальнюючі документи, решту подано в дуже короткому викладі.
Суть справи про І. Мархоцького, що розглядалося в Сенаті 28 жовтня і
2 грудня 1815 р., так визначено в оприділенні Сенату від 17 грудня (арк. 5–7):
“ушицкий помещик Мархоцкий, у коего находится во владении крестьян до
двух тысяч душ, с давнего времени ввел в имении своем в обыкновение: по
окончании жатвы делать крестный ход в поле для освящения оного и принесения благодарения за урожай; что ныне духовное начальство совершаемый при
сем случае обряд признало схожим с отправлявшимся в древности в честь языческой богини Цереры”. Повідомлялося, що у відповідь на спробу губернського правління припинити церемонію І. Мархоцький вчинив спротив земському
справникові. За це він “взят из дому своего больной в одном шлафроке и чулках,
и будучи отвезен на простой повозке в город Ушицу, содержится там под стражею, от чего и болезнь его увеличивается”. На розгляд Сенату було поставлено
питання: чи варто хворого І. Мархоцького, розлученого з малолітніми дітьми і
“имеющего достаточное состояние, которое одно уже есть верная за него порука”, утримувати під арештом до судової ухвали. Було дано наказ: на час слідства
звільнити І. Мархоцького з-під варти через хворобу й відправити в Миньковецький маєток, а слідство завершити в найкоротший строк; водночас розслідувати
правомірність дій засідателя Ушицького земського суду Ржешовського, “сделавшего якобы Мархоцкому, при взятии его из дому, разные притеснения”.
До справи додано виписку з рапорту подільського архієпископа Іоанікія в
Синод від 20 квітня 1816 р. про протизаконні поступки поміщика І. Мархоцького (арк. 11–14 зв.); в документі йшлося про руйнування І. Мархоцьким церков
в окремих селах Миньковецького ключа, заволодіння церковними грунтами,
зняття дзвонів, навіть про спробу ліквідувати одну з православних парафій, про
недопущення призначених священиків у парафії, зокрема Скотинського. Іоаникій стверджував, що І. Мархоцький “объявил себя царем, отцом и патриархом”,
одягав рясу і служив у храмі та багато чого іншого. Цю виписку обер-прокурор
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Синоду кн. О. М. Голіцин надіслав до міністра юстиції юстиції Д. П. Трощинського з коментарями про те, що І. Мархоцький, “будучи римско-католического
исповедания, делает притеснения православной нашей церкви и духовенству,
самолично отнимает церковное состояние, заводит обряды языческие по случаю освящения нив, … крестьян своих привлек в свое исповедание, о чем и
комиссия следственная наряжена по сношению подольского епархиального начальства с губернским” (арк. 10).
У рапорті подільського губернського прокурора міністрові юстиції
Д. П. Трощинському від 1 червня 1817 р. (арк. 32–33) дано пояснення щодо “завладения” І. Мархоцьким церковними землями сіл Сивороги, Отроків, Кружківці
і Антонівки, розібрання ним у Кружківцях і Антонівці церков, забрання з них
деревини і дзвонів (одне з обвинувачень, висунуте Іоанікієм); повідомляється,
що Подільський головний суд не визнав І. Мархоцького винним, зокрема у розібранні церков (було здійснено ще до його дідицтва). Однак Подільська казенна
палата дійшла висновку, що І. Мархоцький “не должен избегнуть ответственности” за всі ці поступки. І вже в рапорті того прокурора Д. П. Трощинському від 11 липня 1814 р. (арк. 37–38) вказано, що справи, “проводящиеся над
помещиком Мархоцким”, виділено в 4 провадження: 1-а – “О сопротивлении
помещика Мархоцкого, оказанном при воспрещении ему отправлять празднование, признанное со стороны духовенства языческим”; 2-а – “О причиненной
Мархоцкому заседателем Ржешовским обиде”; 3-я – “О разных действиях Мархоцкого, обжалованных духовенством обоих исповеданий”; 4-а –“По жалобам
священника Скотинского о причинении ему Мархоцким разных притеснениях”.
У проханні від 10 липня 1817 р. на ім’я Д. П. Трощинського І. Мархоцький
виклав своє бачення ситуації, що склалася (арк. 41–46 зв.; автограф І. Мархоцького польською мовою). Документ розділено на дві колонки, в яких подано текст
російського і польською мовами (так, як цього вимагалося в указах Сенату).
Він скаржився на порушення законів місцевими урядовцями, підкреслюючи,
що дворянин у Російській державі забезпечений законами “всемилостивейше
сему краю предоставленными”: “Достойна памяти императрица Екатерина ІІ
всемилостивейшим манифестом и трактатом сему краю, от Польши присоединенному, предоставила права польские, которые и поныне же сохранены. Воля
достойной памяти государыни и его Императорского Величества [тобто Олександра І] не соблюдается здесь во всей точности; заведен тут новый порядок судопроизводства, которым невинность чрезвычайно угнетается”. Зокрема, граф
посилався на силу польських законів, наданих краю Конституцією 1768 р. під
назвою “Yus Patronatus” (“Право покровителя”) щодо “прерогатив дедицтва начертанных” (арк. 41).
Далі І. Мархоцький виклав свою точку зору й аргументував власні поступки й дії, через які проти нього висунуто обвинувачення. Йдеться про свято
хліборобства, що припадає на день Успіня Пресвятої Богородиці 15 серпня, яке
він проводив упродовж 20 років і в якому брали участь й губернські чиновники.
Описав події 15 серпня 1815 р., коли ушицький справник Короленко привів до
будинку І. Мархоцького 100 “воинских казаков” Українського полку й вчинив
розправу, зокрема, управителя маєтку як злочинця хотіли прив’язати до стовпа.
Розповів про обставини свого арешту й доставлення в Ушицю. Скаржився на незаконні дії місцевих урядовців. Просив розібратися й ухвалити, зокрема, окрему
постанову про свято 15 серпня.
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Рис. 4. Початок і закінчення
прохання І. Мархоцького до міністра
юстиції Д. П. Трощинського зі скаргою
на дії місцевих урядовців.
10 липня 1817 р.
(ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1528,
арк. 41, 46 зв. Оригінал.
Мови російська і польська).

Незважаючи на оголошення І. Мархоцькому “височайшого повеления о неделании в поместье его празднеств при освящении нив” (арк. 60 зв.), він збирався влаштувати таке свято в серпні 1817 р. Цьому перешкодило втручання
військової команди. Тоді І. Мархоцький прийшов у костел в священицькому
убранні й звернувся до народу з промовою, після чого наказав винести з костелу
церковне начиння і навіть погрожував розібрати костел.
Згідно з коляторським (від лат. сollation – пай, складчина) правом дідич
міг розпоряджатися культовими спорудами. А російська влада при приєднанні
частини території Речі Посполитої декларувала збереження тут дії польських
законів.
Через такі обставини 5 жовтня 1817 р. було наказано з Сенату (арк. 59–62)
негайно закінчити розгляд усіх попередніх справ стосовно І. Мархоцького, після
чого членів Ушицького повітового суду відсторонити від посад і піддати суду
згідно з законом (за затягування справ; перед цим їх штрафували). А самого винуватця арештувати, нову судову справу розглянути упродовж місяця.
Тим часом І. Мархоцький таки провів заборонене святкування (після невдалої спроби 15 серпня 1817 р.) пізніше – 8 вересня. Крім того, написав “дерзкое
письмо” до маршалка шляхти Ушицького пов. Подільської губ. Кароля Даровського, “делавшему ему … увещание”, а копію з нього надіслав подільському
прокурору, який, своєю чергою, відправив його міністрові юстиції; той запропонував розглянути лист у Сенаті з відповідними висновками. Було ухвалено
провести окреме слідство щодо спроби І. Мархоцького відзначити свято хліборобства 15 серпня 1817 р. та проведення його 8 вересня (арк. 63–70).
Далі в документах справи 1528 йдеться про рідкісний і незвичний для Російської імперії факт: на захист І. Мархоцького стали його підлеглі, зокрема
“іноземці”. В їх числі згадано майора Гольтея (Голтая). Трохи інформації про
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них подає А.-Ю. Роллє (Граф Редукс. – С. 40). Він розповів про “приживальців”,
які постійно перебували в графській резиденції в Побійній. В їх числі названо
француза Десірая і англійця відставного майора барона Гольтея з донькою.
Отже, в Сенат поступило прохання від управителів маєтків Миньковецького ключа дворян Ф. Загурського та Я. Баринецького (арк. 73–74). Вони засвідчили, що упродовж усього часу їхньої служби (а це було з часу приєднання краю
до Росії) І. Мархоцького безвинно пригнічували губернські урядовці під різними приводами; намагалися втягнути графа в кримінальні процеси й обмовити
його перед вищим начальством, а коли з того нічого не вийшло – склали новий
план, до якого приєдналося духівництво й було залучено поліцію, а також військо (солдати батальйону Дніпровського піхотного полку не дозволяли жителям
усіх сіл Миньковецького маєтку навіть вийти з дому). Крім того, було розглянуто
прислане в Сенат прохання жителів м. Миньківців – іноземців і прихожан, разом
12 чоловік, які захищали право на проведення свята 15 серпня, обвинуватили архієрея Іоанакія і католицького єпископа Мацилевича в тому, що мали “какую-то
злобу” проти І. Мархоцького, скаржилися на дії солдатів (арк. 85зв.–86). Наказ
з Сенату: забезпечити комплект суддів у Подільському головному суді, відкрити
нові слідства – про наміри провести свято 15 серпня 1817 р. і проведення його
8 вересня. І. Мархоцького негайно заарештувати; прохання від миньковецьких
жителів відправити в губернське правління “для соображения”, двох управителів маєтків, які подали скаргу, “предать суду”( арк. 81 зв.–83).
Яскравим, наповненим цікавими подробицями поведінки І. Мархоцького є рапорт асесора Подільського губернського правління надвірного радника
Кельхнера подільському цивільному губернатору від 27 жовтня 1817 р. (арк. 88–
90 зв.). Згідно з дорученням губернатора від 24 жовтня про негайну доставку
І. Мархоцького в м. Ушицю, Кельхнер уже наступного дня прибув у його маєток
й оголосив рішення влади. Далі подано опис ухилень графа від виконання рішення: від анекдотичних (напр., відкладення поїздки, аби підготувати до перевезення в Ушицю фортепіано, щоб навчати музиці молодшу доньку, яку теж
брав з собою) і до серйозного спротиву. Зокрема, І. Мархоцький через управителя зібрав для захисту 24 селян з навколишніх сіл. В документі наведено інформацію про загострення хвороби І. Мархоцького, викликану переслідуваннями;
її можна трактувати як нервовий зрив.
Можливо, саме в цей час його обстежував згадуваний А.-Ю. Роллє доктор
Марце, який письмово вказав на ненормальний його стан. Роллє, за фахом теж
лікар-психіатр, високо оцінюючи результати діяльності І. Мархоцького, залишив таке свідчення: “Може, хтось нам схоче закинути, що все те робила людина,
яка страждала психічними розладами? Що піддався психічній недузі, то напевно, але ж і недуга та була тимчасовою і сподіялася значно пізніше, вже після
проведення реформ; зрештою у розпорядженнях, що були написані власною
рукою графа Редукса, ніде не знайдено й сліду його нездужання” (Роллє А.-Ю.
Граф Редукс. – С. 79).
У своєму рапорті Кельхнер відмітив, що маючи з собою невелику команду,
не може самостійно забезпечити примусове вивезення І. Мархоцького в Ушицю, тому звернувся по допомогу до командира Дніпровського піхотного полку.
Той відмовився виділити військову команду без дозволу корпусного командира.
Тому Кельхнер просив дозвільної резолюції про вивіз І. Мархоцького в Ушицю
силою, а також виділення військової команди на здійснення такої акції. Також
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Кельхнер уточнював свої повноваження щодо маєтку І. Мархоцького: опечатання приміщення адміністрації, взяття
маєтку “в призор или опеку”.
В рапортах подільського
губернського прокурора міністрові юстиції Д. І. Лобанову-Ростовському від 14 листопада, 12 і 23 грудня 1817 р.
йшлося про стан провадження
судових справ проти І. Мархоцького (арк. 93–94, 101–103,
104–105 зв.), зокрема таких:
1-а – про образу, заподіяну І. Мархоцьким справникові
Короленку. Подільський головний суд не визнав правоти
Короленка, бо не було дотримано встановленого порядку
при оголошенні заборони на
свято хліборобства. Через це
ухвалено оштрафувати всіх
попередніх членів Ушицького
нижнього земського суду, які
розглядали справу – по 25 золоРис. 5. Рескрипт російського імператора
тих, а І. Мархоцькому присудиОлександра І подільському військовому
ли 500 золотих штрафу;
прокуророві
про “прощення” І. Мархоцького
2-га група справ – про обза умови “должного начальству
разу, заподіяну І. Мархоцькому
повиновения” в майбутньому.
засідателем Ржешовським під
12 травня 1818, м. Сімферополь.
час арешту графа і доставки в
(ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1528,
Ушицю. Подільський головний
арк. 167. Копія. Мова російська).
суд визнав дії засідателя “опрометчивыми” а його самого – нездатним до поліцейської служби. У розгляді
залишилося дві справи – щодо свята хліборобства (дії І. Мархоцького 15 серпня і 8 вересня 1817 р.). Викладені в документі факти потребують поглибленого
аналізу: чи засвідчують вони про підтримку І. Мархоцького й певними шляхетськими колами, зокрема, членами місцевих судів.
3-я група (її було вирішено 29 листопада): про утиски І. Мархоцьким священика Скотинського (призначеного на Миньковецьку парафію), і про запровадження дідичем у своєму маєткові гербового його імені паперу (арк. 101), який
Скотинський повинен був придбати для подання І. Мархоцькому прохання, “по
необыкновенной цене продаваемой” (1/4 золотого = 1 срібний гріш). Протистояння І. Мархоцького і Скотинського тривало ще з 1813 р. Тоді Синод направив
у Подільську єпархію цього звільненого з 32-го єгерського полку священика, а
архієпископ Іоанікій призначив його в м. Миньківці, в “праздный Михайловки
приход”, але І. Мархоцький “не уважил просьбы его и распоряжения началь-
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ства”(арк. 12 зв.). Він надав презенту Урсаєвичу. Про цей епізод І. Мархоцький
згадував також у відкритому листі до К. Даровського, підкреслюючи, що Іоанікій “самовольно прислал ко мне какого-то полкового священника, сержантского
больше нежели апостольского поведения, дерзкого, соблазняющего деревенских жителей” (арк. 129).
Презента – рекомендаційний лист землевласника до єпископа з проханням
про затвердження священика на парафію. У Речі Посполитій була однією з форм
реалізації права патронімії (коляторського права).
Також пропонувалося до розгляду ще кілька “поступков” І. Мархоцького:
про його намагання розірвати шлюб сина Кароля з дівицею Трищинською і про
арешт ним ксьондза Герминського, який обвінчав молодих; про одягання І. Мархоцьким священницької ряси; про осуд ним у костелі цивільного й духовного
начальства; про хулу проти релігії та ікони Божої Матері походженням з костелу
містечка Тинни; про “непристойну” поведінку при спробі Кельхнера заарештувати його згідно з указом Сенату від 4 жовтня 1817 р. В цих документах йшлося про новий вирок І. Мархоцькому – до “сидению вежи” 12 тижнів. Виділено
перекладачів для підготовки паперів, які необхідно було відправити на розгляд
у Сенат. Відмічено, що місцеві суди при розгляді справ проти І. Мархоцького
не керувалися “закона указом” (тобто, російським законодавством) але тільки
статутом (йдеться про Литовські статути; див. у справі арк. 105).
На арк. 102 і зв. цієї анотованої справи наведено слова І. Мархоцького: “вы
веруете в Пресвятую деву Тынненскую; а я верую в Бога; вы почитаете олтари
и пресвятую Деву Тынненскую, веруете в чудеса, в чудеса те, которые доставляют корысть, – и то есть вашею религиею, напротив, моею религиею есть не
поклоняться идолам”. Тина – село тепер Дунаєвецького р-ну, Хмельницбкої обл.
“Сидению вежи” – йшлося про ув’язнення. Вежа – башта в замку.
Упродовж грудня 1817 р. – початку квітня 1818 р. Сенат всіляко намагався прискорити розгляд судових справ проти І. Мархоцького (арк. 114–119 зв.,
122–123), для чого було необхідно вирішити два основних питання: а) про організацію й здійснення перекладу величезного обсягу документів, визначених для
розгляду судових справ проти І. Мархоцького в Сенаті, на російську мову (для
цього було виділено перекладачів з Подільського головного суду і з губернського правління, трохи згодом додано ще одного перекладача і 3-х канцелярських
чиновників); б) про одержання висновку з міністерства духовних справ щодо
правильності посилань І. Мархоцького на Біблію (найперше в його відкритому
листі до К. Даровського), з допомогою яких він доводив, що організоване ним
щорічне свято хліборобства не суперечило ні Закону Божому, ані церковним постановам. Питання розглядалося, крім міністерства юстиції та Сенату, в міністерстві духовних справ і народної освіти (туди було передано згаданий лист),
санкт-петербурзьким військовим генерал-губернатором, а також імператором,
який, зокрема, доручив генералові від артилерії О. А. Аракчеєву зібрати точні
відомості з питання: “каким образом благословение нивы по уставам греко-российской церкви и римско-католической?”. В документах лист до К. Даровського
названо “дерзким”, наповненим “дерзкими и неприличными выражениями” і т.
п. Є свідчення, що інформацію з цього питання було передано Олександрові І.
У спр. 1528 вміщено цей документ надзвичайної ваги – відкритий лист до
К. Даровського (є помітка: “Копия с перевода польського”; арк. 124–157). Величезний за розміром, він фактично є квінтесенцією поглядів, утвердженням
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кредо І. Мархоцького, тому
потребує глибокого осмислення й фахового аналізу.
І. Мархоцький насамперед
підкреслив, що вражений
позицією К. Даровського –
сусіда, шляхтича, католика,
частого свого гостя, який став
одним з найактивніших його
гонителів. Стверджував, що
власні його дії не виходили
Рис. 6. Підпис і печатка І. Мархоцького,
за межі законів: посилався на
проставлені на його маніфестації, поданій
маніфест Катерини ІІ, яким
у Кам’янецький ґродський суд. 8 липня 1789 р.
вона надала своїм підданим
(ЦДІАК України, ф. 49, оп. 2, спр. 1692,
з “польського краю” повну і
арк. 1 зв. Червоний сургуч).
необмежену свободу “отправлять публично обряды их веры”. Розповів про свої марні пошуки захисту у губернських урядовців. Причину ворожого ставлення до себе Іоанікія вбачав у
тому, що “соблюдаю права и имущества мои”, у своєму спротиві нав’язуванню
священиків з боку архієпископа. Висловив власні погляди на стосунки дідича з
підданими: “Владельцы земли – как отцы крестьянам” (арк. 136 і зв.). Є багато
роздумів про язичництво (поганство) і християнство; на основі численних цитат
з Біблії доводив, що в християнській церкві є свято жнив, тому заявляв, що не
відступиться і надалі кожного 15 серпня входитиме в храм і буде проводити свято. Рясно цитував давніх мислителів і філософів, часто ущипливо, наприклад,
щодо К. Даровського: “не всякий смертный во всякие минуты умен” (арк. 131
зв.); “жалко, что подписывающийся на перевод Библии или члены Библейского
общества не знают еще, что заключается в Библии” (арк. 138).
Російське Біблійне товариство засновано згідно з указом російського імператора Олександра І від 6 грудня 1812 р. як Петербурзьке біблійне товариство
(Російське – з 1814 р.). Мета – поширення текстів Святого Письма серед народу.
Мало відділення й комітети, з 1815 р. – місцеві організації в повітових містах,
містечках та парафіях (станом на 1826 р. їх налічувалося 289). У 1824 р. товариство фактично припинило діяльність, ліквідовано 1826 р. Його майно і гроші
передано Синодові.
Останні аркуші справи 1528 – це “спущення на тормозах” проблеми, враховуючи її широкий розголос та й загалом напруження у “польському” питанні.
Завершальним акордом прозвучав рескрипт (від 12 травня 1818 р. з Сімферополя) Олександра І, який, “снисходя на всеподданейшую просьбу” І. Мархоцького, дав вказівку про “предание забвению” цієї справи. Повний текст рескрипту
додано до статті.
Рескрипт – доведений до загального відома лист царя на ім’я певної особи
з покладанням на неї доручень. Наведені в мемуарній літературі пасторальні історії про лагідність імператора до дивакуватого старця не витримують критики;
причини “забвения” були набагато серйознішими.
А граф, незважаючи на всі заборони, дотримався свого слова і продовжував
щорічно 15 серпня відмічати свято хліборобства. Це засвідчують документи ще
однієї справи з фондів ЦДІАК України.
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12. 1820 р., серпня 21 і 22. – Документи про проведення 15 серпня 1820 р. І.
Мархоцьким у маєтках Миньковецького ключа забороненого свята хліборобства
і необхідність здійснення у зв’язку з цим слідства на місці.
ЦДІАК України, ф. 2228, оп. 1, спр. 335, арк. 1–4. Мова російська.
Припускаємо, що в діловодстві ці документи належали до об’ємної справи (збереглася діловодна нумерація аркушів – 1320–1322), що відклалася в результаті діяльності Подільського губернського правління. Отже, за змістом вона
більше тяжіє до Сенатського архіву (хоч і не зберігається у ф. 1254), а не до
приватного архіву І. Мархоцького, і є певним продовженням документів попередньої анотованої справи.
Складається з двох тематично пов’язаних між собою документів. Короткий
зміст справи: 21 серпня 1820 р. в Подільському губернському правлінні стало відомо, що І. Мархоцький, незважаючи на “высочайшее воспрещение”, провів 15
серпня свято хліборобства “обыкновенным как всегда порядком” (арк. 1). Уже
наступного дня подільський цивільний губернатор передав свою пропозицію в
губернське правління про негайний виїзд членів Ушицького нижнього суду повним комплектом на місце проведення І. Мархоцьким забороненого імператорським рескриптом свята хліборобства, аби провести “строжайшее следствие”,
після чого закінчену в такий спосіб справу представити в губернське правління.
13. Діловодний заголовок: 1820 р., грудня 8 – 1824 р., січня 30. – “По от[ношению] графа Кочубея с препров[ождением] доненесения подольского гражданского губернатора об оказанной наглости и буйстве помещика Мархоцкого”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 1858, арк. 1–35. Мова російська.
У ще одних досить грізних судових баталіях супротивником І. Мархоцького
виступали подільський стольник Ігнацій Стадницький – сусід і особистий ворог
графа, і його син Петро Стадницький.
Першопричину судової тяганини в документах не розкрито. Ось як про це
писав А.-Ю. Роллє: Стадницький “придбав частину вкладеної в Миньківці суми
від Тарлів, або, інакше кажучи, частину суми, що залишалася після останніх
[Тарлів] після продажу маєтку Юзефові Старжинському” (Роллє А.-Ю. Граф Редукс. – С. 75–76. Див. також с. 30, 31, 77, 80).
В. П. Кочубей – міністр внутрішніх справ Російської імперії у 1802–1807 і
1819–1823 рр.
В документах вжито юридичний термін “традиційне володіння”; традиція – тут: передавання урядовим порядком маєтку у володіння вірителеві, поки
боржник не виплатить належну суму.
Зерцало – у Російській імперії емблема законності й правосуддя. Встановлено за Петра І; мало вигляд увінчаної двоголовим орлом трикутної призми з
текстами царських указів про охорону цивільних прав, важливість державних
статутів і про поводження в судових місцях (відповідно від 17 квітня 1722 р.,
21 і 22 січня 1724 р.). В ЦДІАК України зберігається справа (ф. 1254, оп.1, спр.
138, арк. 1–6), цікава й інформативна з цього питання. Короткий зміст: у жовтні 1799 р. фіскал Подільської губернії колезький асесор Звонцов доносив генерал-прокуророві О. А. Беклешову про відсутність зерцал у департаменті цивільних справ Подільського головного суду, а також у Кам’янецьких повітовому і
нижньому земському судах та магістраті, вважаючи цей факт зловживанням з
боку місцевої влади. В поясненні у відповідь вказано, що згаданий департамент,
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“пользуясь вследствие высочайшего его императорского величества 1796-го
года декабря 12-го дня указа, предоставленными сему краю польскими правами,
постановил на судейском столе распятия Спасителя, а зерцало почитал ненужным” (арк. 1 і зв.). Як засвідчують документи, станом на 1820 р. вже використовувалися російська емблема правосуддя.
Справа включає 18 документів. Згадане в заголовку відношення від 21 січня 1821 р. було направлено міністрові юстиції (арк. 1–2). В ньому коротко викладено суть справи. Згідно з донесенням подільського цивільного губернатора
в міністерство внутрішніх справ, при введенні (за указом Сенату) спеціально
створеною комісією поміщика графа П. Стадницького в традиційне володіння
маєтком І. Мархоцького цей останній 3 грудня виявив “непослушание и буйство
и с собранными из имения своего крестьянами, отняв у членов комиссии зерцала, посадил их под арест”. На думку губернатора, І. Мархоцького до закінчення
справи в суді слід тримати у губернському місті під арештом, на що він і питав
дозволу. Було ухвалено відправити документи справи в Сенат “к совокупному
рассмотрению”.
Детальний виклад подальших подій подано в донесенні подільського цивільного губернатора управляючому міністерством внутрішніх справ В. П. Кочубею від 5 грудня 1820 р. (арк. 3–9 зв.). Вперше спротив введенню у володіння
П. Стадницького маєтками на основі традиції І. Мархоцький вчинив у червні
1820 р.: тоді П. Стадницького та його служителів було жорстоко побито. Створена 31 липня комісія у складі ушицького повітового маршала, судді повітового
суду й земського справника не змогла виконати судового рішення. 1 грудня 1820
р. було вчинено другу спробу у цьому питанні – вже з допомогою слідчої комісії, створеної з радника губернського правління Кельхнера й членів Ушицького
нижнього земського суду в повному складі. Комісія встигла ввести П. Стадницького у володіння двома селами, після чого на світанку 3 грудня І. Мархоцький, зібравши багатьох селян з своїх маєтків, разом з зятем Е. Малаховським,
відставним майором Гольтеєм й п’ятьма економами, вчинив напад на членів
комісії. До того, при двох священиках зі своїх сіл читав клятвенну обіцянку,
яку повторяли за ним присутні селяни, що вони ніякій владі, окрім дідичної,
підкорятися не будуть, а на випадок примусу оборонятимуться. П. Стадницького знову було витіснено з володіння (версії з іншими подробицями наведено в
наступних документах справи).
Далі перераховано всі попередні дії І. Мархоцького, розцінені як “неповиновение установленным законам”, зокрема про проведення ним, всупереч забороні, щорічного свята хліборобства. Крім того, є й коротка згадка про ще одну
судову справу проти І. Мархоцького 1817 р.: коли згідно з рішенням Подільського головного суду відбувалося традиційне введення поміщика Ігрицького в
частину маєтку І. Мархоцького за борг, граф разом з селянами насильно забрав
з полів належний Ігрицькому хліб. Тоді для “восстановления повиновения” було
застосовано військову силу, а справу передано в суд.
4 грудня 1820 р. губернатор відрядив радника подільського губернського
правління для доставляння І. Мархоцького в Кам’янець й утримання тут під наглядом до остаточного рішення у його справі, а також розпорядився про встановлення законним порядком опіки над маєтками І. Мархоцького. Для цього звернулися по допомогу до командира 17-ї піхотної дивізії генерал-майора Желтухіна:
він доручив командирові дислокованого в Ушицькому повіті полку розмістити
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в маєтках І. Мархоцького військовий постій так, “чтобы у каждого крестьянина
находился солдат на квартире, и чтобы командирам тех войск даны были повеления оказывать всякие пособия по отзывам чиновников земской полиции”,
а також членів слідчої комісії “по части содержания крестьян в должностном
повиновении” (арк. 6). При цьому засідателя Ушицького нижнього суду Ольшевського, який виявляв “потворство” І. Мархоцькому, ухвалено “устранить от
должности впредь до оправдания” (арк. 6 зв.).
А.-Ю. Роллє відмічав, що крім прихильників І. Мархоцького – сільських
громад і дрібної шляхти, він мав симпатії й з боку військових, які стояли на
його землях постоєм і про потреби яких завжди пам’ятав. Офіцери розміщеного
в Миньковцях полку “щовечора збиралися під гостинним дахом дідича” (див.
Роллє А.-Ю. Граф Редукс. – С. 65, 72).
Однак тоді не вдалося доставити І. Мархоцького в Кам’янець через небезпечну для його здоров’я хворобу, засвідчену членом лікарняної управи. Було
виділено також групу осіб, “более прочих виновных”; щодо яких слід “подробно и точно обнаружить меру вины каждого, по приказанию Мархоцкого действовавшего” (арк. 7). Йшлося про найактивніших селян, п’ятьох економів,
засідателя Ольшевського, а також про двох парафіяльних священиків. Видано розпорядження щодо маєтків І. Мархоцького: все, що належить, передати
П. Стадницькому, решту – під опіку, обравши для цього відповідного адміністратора. Для підтримки порядку й послуху губернатор звернувся до головнокомандуючого 9-ю армією графа Вітгенштейна (штаб-квартира в м. Тульчині)
для виділення “законного с военной стороны пособия” (арк. 9). Для контролю
подільський цивільний губернатор обіцяв теж виїхати на “место происшествия”
аби потім про все доповісти.
Згідно з оприділенням Сенату від 25 січня 1821 р., губернатору наказано
провести слідство й передати справи в суди, але судове рішення не виконувати,
а внести його на ревізію в Сенат (арк. 35 і зв., 13 і зв.). В інших документах
повідомлялося, що І. Мархоцького “после некоторого упорства” все ж вдалося доставити в Кам’янець, де він перебував під наглядом з 20 грудня 1820 р.
(арк. 19–20). Слідча комісія таки ввела П. Стадницького у традиційне володіння
частиною маєтків І. Мархоцького; для управління рештою дворянська опіка обрала адміністратором поміщика Собенського. Проти І. Мархоцького було відкрито дві судові справи: про трикратне витіснення П. Стадницького з традиції,
заподіяння йому й супроводу побоїв і про напад І. Мархоцького з служителями
й селянами на членів комісії й захоплення зерцала. Доставленого в Кам’янець
І. Мархоцького утримували в окремому будинку під арештом. А далі почалася
звична судова тяганина, що розтягнулася на місяці. Тільки в квітні 1822 р. обидві справи було вирішено в Ушицькому повітовому суді, після чого вони поступили на ревізію в Подільський головний суд.
Про завершення цих справ йдеться в оприділенні Сенату в міністерство
юстиції від 15 жовтня 1823 р. (арк. 32–34). З нього відомо, що І. Мархоцький,
який утримувався в Кам’янці під арештом, подав Олександру І “всеподданейшее прошение” під час перебування імператора 23 вересня 1821 р. в місті. У
відповідь “высочайше повелено освободить и дозволить ему отправиться в
С[анкт]-Петербург, придав ему для охранения его в пути от всяких притеснений
какого либо благонадежного чиновника, и между тем поспешить окончанием
производящегося о нем дела” (арк. 32).
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Цієї поїздки І. Мархоцький добивався, аби оскаржити в Сенаті рішення
губернської влади, однак подільський цивільний губернатор відмовив йому у
виданні паспорта і подорожньої (див. арк. 33 і 35 спр. 1858).
14. 1822 р., березня 16. – Рішення Ушицького земського суду в справі про
протизаконні поступки і насильства поміщика І. Мархоцького, вчинені в маєткові Отроків 23 червня 1820 р. при витісненні графа Стадницького з традиційної
посесії тих маєтків; показання свідків.
ЦДІАК України ф. 2228, оп. 1, спр. 337, арк. 1–10. Мова російська.
На обох документах є відмітки про переклад тексту з польської мови. Схоже, що ці документи раніше належали до двох різних об’ємних справ: помітка
на 1-му документі – “связка № 1, лл. 708–714”, на другому – “связка № 2, лл.
508–509”. У 1-му документі наведено значну кількість фактів, уже охарактеризованих в попередній анотації, тому тут подаємо тільки нову інформацію.
І. Мархоцький подав 23 січня 1822 р. в Ушицький земський суд письмову відповідь, у якій заперечував дії слідчої комісії, найперше щодо введення у
традиційну посесію П. Стадницького. Основним аргументом у нього слугував
зафіксований 3 січня 1820 р. факт передання с. Отрокова з Притулією в придане
його доньці Пульхерії Малаховській, введенням у нього і спокійним володінням
[у 2-му документі (арк. 7 зв.) йдеться ще й про передання с. Побійної, згідно з
посаговим правом, молодшій дочці Юлії Мархоцькій і введення її у володіння
маєтком]. А зайняття маєтків Стадницьким, хоч і встановлене 22 липня 1819 р.,
І. Мархоцький назвав таким, що порушує права його доньок.
У документі наведено подробиці нападу 23 червня 1820 р. І. Мархоцького
(з яким було кількасот селян) на П. Стадницького, засідателя Осликовського,
Коритинського та ін., які перебували у фільваркові (двірці): нападники оточили
будинок, вибили вікна, частково розламали дах і двері, заподіяли Стадницькому
тяжкі побої, після чого привели всіх у замок Бельмонт, де майже цілий день
утримували під арештом. Покарання І. Мархоцькому за ці дії – “сидением 12-ти
недель вежи чорной” і сплатою нав’язки (штрафу) на користь Стадницького,
а також урядовців. Водночас Стадницькому, який, вступивши в держання Отроківським маєтком [1819 р.?], покарав 3 селян стриженням борід, а одного з
них ще й наказав прив’язати до стовпа, теж було присуджено штраф на користь
селян.
Розглядалися також дії І. Мархоцького і його супроводу проти засідателя
Осликовського (вибіг з будинку, сховався під сараєм, – там його знайшли селяни
й побили): у суді винних не знайшли, бо “было тьомно и нельзя было позвать
людей”, до того ж він перебував у місці “вовсе для урядника непривычном”
(арк. 2 зв.); наведено багато ін. цікавих деталей. За ці дії підданих було ухвалено
І. Мархоцького покарати ще “сидінням” у вежі упродовж 6 тижнів і штрафом.
Щодо утримання Стадницького, Осликовського та ін. у замку Бельмонт і втрати
“сундучка” з грішми – суд визнав більшість обвинувачень проти І. Мархоцького
“безосновательными”; все ж було визначено оштрафувати його на 12 кіп литовських грошей на користь Осликовського і повернути втрачені зі скриньки гроші.
Йшлося також про “официалистов” І. Мархоцького (економів, управителів
тощо; названо їхні прізвища як співучасників й описано їхні дії) – частину було
виправдано, декого засуджено до сплати штрафу. Зокрема, йдеться про зятя І.
Мархоцького – Е. Малаховського і майора Гольтея (Голтая), які прибули у фільварок с. Антонівка (їх визнали невинними). Розглядалося й питання щодо селян

167

П е рсонал ії

з Бучаїв та ін. сіл: їх теж визнано невинними, бо виконували накази І. Мархоцького. Крім того, “крестьяне из всех имений помещика Мархоцкого около
двух месяцев сносили воинский постой”, що вже само по собі стало достатнім
покаранням.
В другому документі справи (арк. 7–10) подано показання свідків. Вони
засвідчили безчинства членів комісії “с добранною полициею и военными людьми” в Отрокові й Антонівці. І. Мархоцький з зятем Е. Малаховським (опікуном
молодшої доньки Мархоцького Емілії) змушені були приїхати в Побійну для
захисту власності Емілії. Описано події, зокрема пред’явлення тестаменту (заповіту); саме там, у дворі, було виставлено зерцало (про це йшлося у попередній
анотації). Виникла суперечка, чи можна так виставляти цю емблему. І. Мархоцький і його оточення наполягали, що за законом місце його – в присутствії. Є
розповідь про хворобу І. Мархоцького, що посилилася під час перебування в
Побійний настільки, що визнав себе близьким до смерті. Допомогу йому надав лікар Стефан Ходоровський, цирульник. Представники громади с. Побійна в присутності священиків заявили членам комісії про своє підданство Юлії
Мархоцькій, а також про те, що вони “люди вольные, вам равные, братья ваши,
христиане” (арк. 10).
15. Діловодний заголовок: 1840 р., жовтня 18 – 1841 р., січня 2. – “Дело
священника Якова Гнецкого с помещиком Мархоцким о месте для пчельника”.
ЦДІАК України, ф. 1254, оп. 1, спр. 3072, арк. 1–35. Мова російська.
У заголовку помилково замість 1841 р. проставлено 1840 р. Анотацію на
документи цієї справи наводимо як додаток: вони не входять в хронологічні
межі статті, а головне, – Ксаверій Мархоцький, про якого поки мало що відомо
(1790 р. – підхорунжий, згодом – майор), не належав до близьких родичів І.
Мархоцького.
Всі названі в цій справі села (Панівці, Тарасівка, Шутнівці) – тепер належать до Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.
Справу відкрито за позовом священика і причту церкви с. Шутнівці про нібито незаконне привласнення поміщиком К. Мархоцьким місця для пасіки. Суть
питання: місце для пасіки – в лісі, належному до села Тарасівки, виділив 1766 р.
колишній власник Панівцівського ключа, до якого належали села Шутнівці й
згадувана Тарасівка, генерал-лейтенант польського війська П. Старжинський.
Згодом Тарасівку купив К. Мархоцький, який поставив вимогу щодо встановлення пасіки в межах володінь с. Шутнівці. Його вимога базувалася на тому, що
в цих двох селах були різні священики, а тому “невозможно, дабы при одной
церкви для других священников угодья были назначены” (арк. 3). У пропозиції
управляючого міністерством юстиції в Сенат від 2 січня 1841 р. (арк. 34–35)
відмічено, що “медленность, допущенная в производстве оного [дела], должна
обратить особенное внимание”. 13 років справа перебувала в палатах – Цивільного суду і Казенній, а після розгляду її 1818 р. в цій останній – ще 20 років
“без движения“. Нарешті, 1838 р. її було направлено в Сенат. Ухвалено зібрати
пояснення щодо такої затримки на місці, після чого розглянути справу в Сенаті.
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УДК 929Ревуцький(477.5)

Олена Стаднік
НЕВІДОМІ СТОРІНКИ З ЖИТТЯ ДМИТРА РЕВУЦЬКОГО
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МУЗЕЮ ТЕАТРАЛЬНОГО, МУЗИЧНОГО
ТА КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ)
У статті висвітлено маловідомі факти з життя українського вченого
Д. Ревуцького та з історії маєтку Д. Трощинського в с. Кибинці, в якому на
початку ХІХ ст. діяв домашній театр.
Ключові слова: Д. Ревуцький, Миргородська чоловіча гімназія, театр,
Д. Трощинський, Д. Яворницький, фольклористика, О. Сластіон.
В статье освещены малоизвестные факты из жизни украинского ученого
Д. Ревуцкого и по истории имения Д. Трощинского в с. Кибинцы, в котором в
начале XIX в. работал домашний театр.
Ключевые слова: Д. Ревуцкий, Миргородская мужская гимназия, театр,
Д. Трощинский, Д. Яворницкий, фольклористика, А. Сластион.
The article considers the unknown facts about the life of the Ukrainian scientist
Dmitro Revuts’kiy and the history of the mansion of D. Troschyns’kiy in the village
Kybyntsi, where in early ХІХ centurу acted the home theatre.
Keywords: D. Revutskyi, the men gymnasium of Myrgorod, the theatre, D. Troschyns’kiy, D. Yavornyts’kiy, the folklore, O. Slastion.

Дмитро Миколайович Ревуцький – вчений, фольклорист, музикознавець, композитор, етнограф, перекладач, брат відомого композитора Левка Ревуцького. Він належав до тих представників української інтелігенції ХХ століття, які в умовах переслідування радянською владою всього
українського, проводили дослідницьку роботу задля збереження та популяризації української фольклорної та музичної спадщини. Йому належать численні дослідження в області фольклористики, в тому числі три
збірки українських народних пісень з докладними коментарями, видання
вокальних творів М. Лисенка, статті в наукових збірниках і журналах,
переклади оперних лібрето та світових вокальних шедеврів українською
мовою.
Незважаючи на це, про його життя збереглося дуже мало відомостей.
Більше того, близько 20 років тому, про нього взагалі заборонено було
згадувати. Причиною була активна культурна діяльність вченого – дослідницька, викладацька, просвітницька, яка включала виступи зі сцени
та по радіо (як співак Д. Ревуцький володів чудовим голосом, виконував
твори вокальної музики та українські думи з історичною достовірністю).
Варто згадати його виступ на Республіканській нараді кобзарів у Києві
в 1939 р., де крім виступу із доповіддю, він виконував народні думи та
пісні1. Після виступу весь зал аплодував йому стоячи: «свідки цих подій
згадують, що по щоках сліпих кобзарів і лірників, які брали участь у
© Олена Стаднік, 2015
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нараді, текли сльози, коли вони підходили до Д. Ревуцького, обіймали,
потискали йому руки»2.
Нагадаємо, що це відбувалося в умовах, коли проводилися масові
репресії проти кобзарів. В середині 1930-х рр. зусиллями більшовицького режиму кобзарство і вільне лірництво було практично знищено. Підтвердженням цьому є той факт, що на вищезгадану нараду 1939 р., на яку
козарі їхали з усієї України, завітало лише 37 кобзарів та бандуристів.
Більше їхати не було кому3.
Доля Д. Ревуцького склалася дуже трагічно: спочатку його було
звільнено з Інституту мистецтвознавства АН УРСР, пізніше за ним встановлено постійний нагляд, а в 1941 р. 60-річного вченого було жорстоко
вбито та звинувачено в націоналізмі. В подальші роки будь-які згадки
про Д. Ревуцького намагалися знищити, на його творчу спадщину було
накладено табу – власники книжок і нотних видань навіть були змушені
знищувати титульні сторінки книжок, де зазначалося його прізвище як
автора чи редактора»4.
Про Д. Ревуцького нагадували лише публікації його учня, поета Максима Рильського, молодшого брата, всесвітньо відомого композитора Левка Ревуцького та сина, театрознавця Валер’яна Ревуцького. У 1981 р. за
рішенням ЮНЕСКО світова громадськість вшановувала 100-річчя вченого. Лише в 1990-х рр. його ім’я було реабілітоване на батьківщині і
з’явилися перші публікації про братів Ревуцьких, зокрема дослідження
В. Кузик. До сьогоднішнього дня біографія Д. Ревуцького вивчена недостатньо, оскільки значна частина документів була втрачена або знищена.
Потребує уточнення і доповнення низка важливих біографічних відомостей про вченого.
Метою статті є дослідження маловідомих фактів про життя та діяльність Д. Ревуцького, розширення відомостей про його оточення та творчі
зв’язки.
При написанні статті використано документи Музею театрального,
музичного та кіномистецтва України (далі – МТМКУ), Миргородського
краєзнавчого музею, Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького.
В МТМКУ зберігається унікальна листівка з фотографією та автографом вченого5, на якій на звороті міститься напис, зроблений рукою Д. Ревуцького: «Будинок Дмитра Трощинського після реставрації, що зробив
її власник будинку Борис Опанасович Вульферт. На світлину схопив у
травні 1916 року Дмитро Миколайович Ревуцький під час екскурсії з учнями до с. Кибинців. На ганку учні старших класів Миргородської гімназії та Дмитро Ревуцький». Напис нижче свідчить, що у жовтні 1928 р.
Д. Ревуцький подарував листівку музею. Таким чином, у науковий обіг
вводяться раніше невідомі факти. По-перше, доповнюються відомості
про життєвий шлях вченого, подробиці його дозвілля, творчих зв’язків.
По-друге, цікавою є історія самої будівлі, яку відвідував Д. Ревуцький,
оскільки маєток Д. Трощинського не зберігся до цього часу, а знімок,
зроблений вченим, є одним з останніх його зображень.
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Рис. 1. Д. Ревуцький з учнями Миргородського чоловічої гімназії біля будинку
Д. Трощинського в с. Кибинці на Полтавщині.
(МТМКУ, ф. «Фото», інв. № 29029).

У 1916 р. Д. Ревуцький жив у Києві і працював викладачем Сьомої
київської гімназії6. З Полтавщиною вченого пов’язували, насамперед, родинні зв’язки. Його дружина була родом з Полтави. Восени 1904 р. він
одружився з Катериною Миколаївною Ураловою – донькою батькового
шкільного товариша з Полтавської семінарії – Миколи Івановича Уралова, який з 1899 р. був настоятелем Стрітенської церкви в Полтаві7.
Д. Ревуцький народився в селі Іржавець на Прилуччині Полтавської
губернії (нині – Чернігівська обл.). Представники родини Ревуцьких
були відомі, як шанувальники Т. Шевченка, збирачі народних пісень та
інструментів. Його мати Олександра Дмитрівна збирала місцевий пісенний фольклор і походила з однієї з найбільш відомих дворянських родин
у краї – Стороженків. Дядько його матері – Олекса Стороженко – відомий
письменник і етнограф. Тобто Дмитро Ревуцький з дитячих років виховувався в атмосфері любові до рідного краю та цікавився українською
культурою8, Зважаючи на це, Д. Ревуцький чудово знав Полтавщину та
її історичні місця, зокрема і маєток Д. Трощинського в Кибинцях, який у
ХІХ ст. славився своїм домашнім театром.
Д. Ревуцький був багатогранною особистістю. Театральне мистецтво було одним із його захоплень ще з часу навчання в Чернігівській
гімназії, коли він вперше побачив виступ М. Садовського на сцені Чернігівського міського театру. Про це свідчать спогади Д. Ревуцького, рукопис яких зберігається в МТМКУ9. У 1891 р. Д. Ревуцького переводять з
Прилуцької гімназії в Чернігівську (до Чернігова переїхала з сім’єю молодша сестра його матері – Надія Олександрівна Персидська)10. Пізніше,
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Рис. 2. Автограф Д. Ревуцького.
(МТМКУ, ф. «Фото», інв. № 29029).

навчаючись у Київському університеті, Д. Ревуцький брав участь в музично-драматичному гуртку в с. Іржавець, де розкрився його артистичний талант. Іржавецький гурток виступав в сусідніх селах і містечках із
постановками драматичних творів М. Кропивницького, М. Старицького
та І. Карпенка-Карого, І. Котляревського) та концертами, де виконувалися музичні твори М. Лисенка і народні пісні.
Про акторські здібності Д. Ревуцького свідчить такий цікавий факт.
Влітку 1904 р. готувалась постановка комедії М. Старицького «За двома
зайцями», де він мав грати Голохвастова. На роль Секлети запросили відому актрису Ганну Затиркевич-Карпинську. Вона довго відмовлялася,
аж поки не побачила на репетиції Дмитра в ролі Голохвастова. А після
дуже успішної вистави наполягала на тому, щоб він неодмінно присвятив
своє життя сцені11.
Проте акторська професія не стала долею Д. Ревуцького, хоча театр
залишився захопленням на все життя. Вже будучи викладачем він заохочував своїх учнів до театральних постановок, у яких і сам брав участь12.
З огляду на це будинок Д. Трощинського, який на той час вже ввійшов в
історію театрального мистецтва, не міг його не зацікавити.
Варто згадати про сам будинок та його історію, яка для поїздки вченого мала важливе значення. Цей будинок розташовувався в с. Кибинці Миргородського повіту Полтавської губернії і відомий завдяки його
власнику – поміщику Дмитру Прокоповичу Трощинському (1754–1829),
далекому родичу М. Гоголя. Визначний державний діяч кінця XVIII –
початку XIX ст., Д. Трощинський був однією з найвпливовіших людей
свого часу, близькою довіреною особою імператриці Катерини ІІ та імператора Олександра І13. Народився і зростав він на Полтавщині, у сім’ї
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Рис. 3. Будинок Д. Трощинського у с. Кибинці, початок ХХ ст.
(МТМКУ, ф. «Фото», інв. № 28630).

представника збіднілої козацької старшини. Пізніше, завдяки неабияким
умінням, став одним із найбагатших українських поміщиків: володів
70 тисячами десятин землі, 6 тисячами кріпаків та був одним із найвидатніших українських меценатів та покровителем мистецтв14. Він зробив
блискучу кар’єру – від посади рядового канцеляриста в Малоросійській
колегії до міністра уділів (1802–1806), міністра фінансів (1814–1817),
юстиції, генерал-прокурора та сенатора.
Знаковим є той факт, що Д. Трощинський завжди відстоював інтереси
українського народу, любив його історію, культуру, що пізніше відобразилося в його житті на Україні. Адже після виходу у відставку у 1806 р.,
Д. Трощинський переїхав у с. Кибинці, де побудував великий маєток та
перетворив його в своєрідний центр української культури, відомий на
всю Полтавщину і далеко за її межами, який називали «Українськими
Афінами»15. Будинок був дерев’яний, двоповерховий, оточений великим
фруктовим садом16. Незвичним було зовнішнє оформлення будинку, яке,
на відміну від інших панських маєтків того часу, дуже нагадувало сільську хату. При цьому, фронтон з класичними колонами доволі гармонійно поєднувався з вікнами та ставнями сільської української хати. Про це
свідчить фото початку ХХ ст., яке також зберігається в фондах МТМКУ17.
Хоч всередині, за спогадами сучасників, будинок був дуже багато оздоблений, і цим не поступався іншим панським маєткам18.
У дім до Трощинського в Кибинцях з’їжджалася аристократія та інтелігенція з усіх навколишніх садиб, серед яких були майбутні учасники
руху декабристів. Тут обговорювались літературні і політичні новини19.
У Кибинцях була велика бібліотека, унікальна колекція творів мистецтва,
колекції зброї, медалей, старовинні меблі (наприклад, бюро та інші речі
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французької королеви Марії Антуанетти20. На той час маєток був справжнім зібранням художніх цінностей відповідно до ерудиції та вибагливого
смаку колекціонера.
Але найголовнішою особливістю Кибинців був аматорський театр – один із найвизначніших театральних осередків тогочасної України.
Вистави відбувалися в спеціально збудованому приміщенні. За припущенням дослідників, театр у Кибинцях функціонував тільки тоді, коли в
маєтку перебував сам Д. Трощинський, тобто у 1806–1814 рр. і у 1822–
1825 рр.21 Хоч думки з цього приводу розходяться. За сприяння князя
М. Рєпніна у Кибинцях виступали актори Полтавського вільного театру,
серед яких був М. Щепкін22.
Театр Трощинського дуже відрізнявся від інших кріпацьких театрів,
які були поширеним явищем в Україні у ХІХ ст., оскільки акторами тут
були, в основному, друзі та знайомі Д. Трощинського. П. Рулін у розвідці
«Іван Котляревський і театр його часу» наголошує, що кибинецький театр «не був звичайний кріпацький театр, який на Україні траплявся значно рідше, ніж у Великорощині»23. Домашній театр Трощинського зібрав
навколо себе талановитих людей того часу. Сюди приїздили з сусідніх
маєтків Капністи, Скалони, Хилкови. До участі у спектаклях залучалися
також селяни. Про це пише мати Микола Гоголя, Марія Гоголь: «… в нём
играли и дворовые люди очень хорошо, но больше были благородные актёры…»24. Тут розкрився талант Василя Гоголя, батька Миколи Гоголя. У
1812–1825 рр. В. Гоголь працював управителем маєтків Д. Трощинського, одночасно був директором та режисером театру, одним із його провідних акторів і драматургом. Для театру В. Гоголь написав комедії, які ще
за життя принесли йому славу драматурга. На жаль, з кількох десятків
його п’єс, до наших днів збереглася лише одна – «Простак, або Хитрість
жінки, перехитрена москалем». Сюжети для своїх творів, В. Гоголь брав
із навколишнього життя, прообразами персонажів його п’єс були знайомі
письменника. Зокрема, в «Записках о жизни Николая Васильевича Гоголя» зазначається, що виведені у «Простаку» чоловік і жінка – Роман і
Параска – мешкали у домі поміщика Д. Трощинського, були, ймовірно,
у нього на утриманні і належали до вищого лакейства25. Також до управління театром долучився ще один український драматург – Василь Капніст, який жив недалеко від Кибинців, у маєтку Обухівка на Полтавщині.
Василь Капніст, по декілька тижнів гостював у Д. Трощинського з родиною та опікувався долею театру. Маючи неабиякий досвід в театральній
справі (у 1799 р. В. Капніста було призначено найближчим помічником
головного директора імператорських театрів О. Наришкіна), він ретельно добирав репертуар кибинецького театру. Цілком імовірно, що тут виставлялася його уславлена «Ябеда»26.
Після смерті Д. Трощинського у 1829 р. театр занепадає, а маєток
успадковує його внучатий племінник Андрій Трощинський, який розпродав величезний спадок свого діда, включаючи твори мистецтва та унікальну бібліотеку27. Пізніше садибу придбав поміщик Шишкін, який у
свою чергу продав її поміщикам Вульфертам28.
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У 1916 р., на час приїзду Д. Ревуцького, маєток належав Борису Вульферту29. З приходом нових власників будинок дуже змінився. Б. Вульферт
надав фасаду будинку більш класичного вигляду змінивши облицювання
стін та оформлення фронтону. Також було знищено сад навколо будинку
та домову церкву з унікальними розписами В. Боровиковського. Важко
сказати яким був інтер’єр будинку під час перебування там Д. Ревуцький,
але варто наголосити, що фотографія, зроблена вченим у травні 1916 р.,
одне з останніх зображень цього будинку. Через рік, восени 1917 р., селяни розграбували маєток поміщика, а в 1927 році радянська влада продала
будинок Кибинецькому кооперативному товариству під знесення30.
Очевидно Д. Ревуцький був особисто знайомий з Б. Вульфертом,
який дозволив вченому разом з учнями Миргородської гімназії відвідати
будинок з екскурсією. Б. Вульферт у 1916 р. був одним з найвпливовіших
людей у Миргороді. У той час він займав посаду голови повітової управи
та брав активну участь будівництві та відкритті Миргородської чоловічої
гімназії, учні якої зображені на фото31.
Під час візиту до Миргорода Д. Ревуцький обов’язково мав познайомитися з двома визначними мешканцями, які відігравали значну роль
у житті міста: лікарем Іваном Зубковським та художником і етнографом
Опанасом Сластіоном.
Лікар І. Зубковський, відомий як засновник курорту «Миргород», на
той час був міським головою Миргорода, однією з найвпливовіших людей в місті, займався його оновленням та благоустроєм, сприяв розвитку
культурного життя міста32. У 1914 р. І. Зубковський відкрив знамените
миргородське мінеральне джерело, яке стало початком діяльності Миргородського курорту. На жаль, фактів які б свідчили, що Д. Ревуцький
відвідував Миргородське джерело з лікувальною метою, під час цієї поїздки немає, але є відомості, що він мав проблеми зі здоров’ям, ще в
період своєї викладацької діяльності в Ревелі (нині м. Таллін, Естонія),
тому влітку 1908 р. виїздив на лікування до Німеччини у санаторій Лямана біля Дрездена33.
Знаковим є той факт, що для відновлення здоров’я в 1934 р. він обрав Миргородський санаторій, який за лікувальними властивостями вважався одним з найкращих в Україні. Про це свідчить лист Д. Ревуцького
до Д. Яворницького з Миргородського санаторію від 21 вересня 1934 р.,
який зберігається в фондах Дніпропетровського історичного музею
ім. Д. Яворницького34.
Якщо говорити про дослідницьку діяльність, яка була сенсом життя
для Д. Ревуцького, то не можливо оминути той факт, що в Миргороді в
цей період жив Опанас Сластіон – знаний художник та етнограф, збирач українських народних пісень, який з 1900 р. працював викладачем
художньо-промислової школи ім. М. Гоголя в Миргороді. Насамперед,
їх пов’язувала особистість М. Лисенка, який був другом О. Сластіона
та наставником Д. Ревуцького. Можна стверджувати, що саме завдяки
М. Лисенку в О. Сластіона та Д. Ревуцького з’явився інтерес до наукової
роботи.
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У 1902 р. М. Лисенко разом зі своїм хором приїздив до Миргорода,
де виступав з концертом, на якому був присутній О. Сластіон. Д. Ревуцький в цей час, як студент Київського університету був помічником старости студентського хору М. Лисенка. Д. Ревуцький також використав дослідження О. Сластіона, пов’язані із записом народних дум на фонограф,
під час роботи над фундаментальною працею «Українські думи та пісні
історичні», що вийшла друком у 1919 р.35
Звичайно, сьогодні багато фактів довести складно, адже значна частина документів не збереглася: в роки Другої світової війни згорів Миргородський архів, була втрачена значна частина епістолярної спадщини
О. Сластіона та Д. Ревуцького. Тому дуже важко відновити всі деталі поїздки Д. Ревуцького до Кибинців, завдяки якій збереглося одне з останніх
зображень знаменитого маєтку Д. Трощинського.
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УДК 930.25:004.4

Юрій Ковтанюк, Олександр Фіткулін

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО
РОБОЧОГО МІСЦЯ АРХІВІСТА
НА БАЗІ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розглянуто переваги та недоліки вільного програмного забезпечення. Проаналізовано роботу вільного програмного забезпечення, що використовується
для організації автоматизованих робочих місць архівістів Центрального державного електронного архіву України, а також перспективи його подальшого застосування для створення захищених інформаційних систем в державних архівних
установах.
Ключові слова: вільне програмне забезпечення, автоматизоване робоче
місце архівіста, пропрієтарне програмне забезпечення, технічний захист інфор
мації.
Рассмотрено преимущества и недостатки свободного программного обеспечения. Проанализирована работа свободного програмного обеспечения, которое используется для организации автоматизированных рабочих мест архивистов Центрального государственного электронного архива Украины, а также
перспективы его дальнейшего применения для создания защищенных информационных систем в государственных архивных учреждениях.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место архивиста; проприетарное программное обеспечение, свободное программное обеспечение, техническая защита информации.
The article considers the advantages and disadvantages of the free software. It
analyses the work of free software used for workstations of archivists in the Central
State Electronic Archives of Ukraine. The authors view the prospects of its further
application to create secure information systems in state archival institutions.
Keywords: the free software, the archivist’s workstation, the proprietary software, the technical information protection.

В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій одним з
ефективних засобів підвищення продуктивності роботи працівників ар© Юрій Ковтанюк, Олександр Фіткулін, 2015
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хівних установ є автоматизація їх робочих місць, що дозволяє покращити та прискорити виконання основних завдань архівної справи, таких, як
приймання документів, їх облік, зберігання та надання доступу до них.
Автоматизоване робоче місце архівіста – це програмно-апаратний
комплекс, що складається з персональної електронно-обчислювальної
машини (комп’ютера), інших пристроїв, програмного забезпечення загального призначення і спеціалізованого програмного забезпечення та
призначений для автоматизації діяльності архівних установ. Автоматизоване робоче місце архівіста може діяти як у складі інформаційної (автоматизованої) системи архівної установи, так і незалежно, здійснюючи
обмін інформацією з іншими автоматизованими робочими місцями та
(або) інформаційними системами встановленими каналами зв’язку1.
У цій статті аналізується програмне забезпечення, яке може застосовуватися під час створення автоматизованих робочих місць працівників архівних установ, за результатами впровадження цього програмного забезпечення через його тестування, що проводилося працівниками
Центрального державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА
України) в 2013–2014 рр. для виконання завдань та функцій держави з
управління архівною справою та діловодством, забезпечення обліку, збереженості електронних документів Національного архівного фонду та
електронних інформаційних ресурсів і використання їх інформації2.
Під час створення автоматизованих робочих місць архівістів перед
архівною установою постають завдання, пов’язані з вибором програмного забезпечення, оскільки на ринку представлена множина програмних
продуктів різних за їх продуктивністю роботи, можливостями (функціональним наповненням), інтерфейсом користувача, платформою (типи
апаратної та операційної систем), на якій воно працює, а, відповідно, і
за ціною.
У зв’язку з недостатнім рівнем фінансуванням архівної сфери, у
ЦДЕА України актуальним стало питання пошуку альтернатив платному
програмному забезпеченню.
На сьогодні для організації автоматизованого робочого місця працівників архівних установ використовується програмне забезпечення, що
за видами поділяється на пропрієтарне (власницьке3) та вільне. У пункті 26 статті 1 проекту Закону України «Про використання Відкритих і
Вільних форм інтелектуальної власності, Відкритих форматів даних та
Відкритого (Вільного) програмного забезпечення в державних установах
і державному секторі економік» пропонується визначати таке програмне забезпечення, як «закрите програмне забезпечення, закриту програму
(від «property» – право власності, володіння) – програмне забезпечення,
на яке зберігається право закритої (пропрієтарної) інтелектуальної власності, і придбавши яке, користувач отримує лише обмежене право користування ним (заборонений або закритий доступ до коду, заборонене
внесення будь-яких змін, виконання більш ніж на одному засобі обчислювальної техніки, тиражування і розповсюдження, перепродаж, копіювання, тощо)»4. Подібне визначення надається й у вільній енциклопедії
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Вікіпедія, в якому додається таке твердження: «Програмне забезпечення
вважається пропрієтарним, якщо наявне хоча б одне з перелічених обмежень»5, що зазначені у вище наведеному визначені6.
Головними недоліками пропрієтарного програмного забезпечення є
закритий програмний код, його висока вартість. Такі обмеження несуть
ризики залежності від постачальника, а саме можливість припинення
ним супроводу, відмови від доопрацювання (модернізації), додавання необхідного функціоналу тощо. У таблиці 1 наведено вартість поширеного
у світі, у тому числі в Україні, пропрієтарного програмного забезпечення
від корпорації Microsoft.
Таблиця 1
Вартість пропрієтарного програмного забезпечення
корпорації Microsoft на одне робоче місце
№
з/п

Вид програмного
забезпечення

1

Операційна система

Microsoft Windows 10 Pro

45997

2

Офісний пакет

Microsoft Office
Професійний 2016

119998

Назва

Всього:

Вартість (грн.)

16598

На відміну від пропрієтарного, перевагами вільного програмного
забезпечення є відкритість програмних кодів, відсутність витрат користувачів на придбання ліцензій, безкоштовність (або невисока вартість
екземпляра при промисловому виробництві та розповсюдженні копій),
можливість вільного копіювання та розповсюдження програм, можливість модифікації програм і розробки на їх основі відповідних рішень,
висока швидкість розробки нових релізів і програмних продуктів. Таке
тлумачення поняття «вільного програмного забезпечення» збігається з
визначенням термінів «відкритий програмний код», «відкритий технічний стандарт», «вільна ліцензія на програмне забезпечення», «вільна
програма», «відкрите (вільне) програмне забезпечення», що запропоновані у проекті Закону України «Про використання Відкритих і Вільних
форм інтелектуальної власності, Відкритих форматів даних та Відкритого (Вільного) програмного забезпечення в державних установах і державному секторі економік»9.
Основними недоліками вільного програмного забезпечення є значно менша популярність серед користувачів та необхідність відповідної
підготовки фахівців, які займаються впровадженням і супроводом такого
програмного забезпечення10. Значною хибою є також неможливість заміни вільним програмним забезпечення деяких пропрієтарних програм.
Однак, не зважаючи на це, перехід до використання вільного програмного забезпечення є світовою тенденцією. Наприклад, у межах проекту
OSA (Open Source Archive – «Архів на основі відкритого програмного за180
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безпечення»), який здійснювався у 2012–2014 рр., була створена модель
сервісів на основі вільного програмного забезпечення. У проекті брали
участь представники Фінляндії, Швеції та Великобританії11.
Також слід зазначити, що використання неліцензійного програмного забезпечення забороняється законом України. Залучення до відповідальності за використання неліцензійного програмного забезпечення
здійснюється на підставі Кримінального кодексу України (ст. 176)12 та
Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 51–2)13. Суми
штрафів становлять від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією обладнання. Позбавлення волі або виправні
роботи на строк до двох років передбачено ст. 176 Кримінального кодексу України (ч. 1, ч. 2, ч. 3) у разі, якщо злочин скоєно повторно або було
завдано матеріальний збиток в особливо великих розмірах (який більш
ніж в тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян). Відповідальність за використання неліцензійного програмного
забезпечення несе керівник організації та начальник відповідного структурного підрозділу чи співробітник, на якого покладено відповідальність
за встановлення та супровід програмного забезпечення.
За досвідом створення та супроводу автоматизованих робочих місць
архівістів в ЦДЕА України протягом останніх двох років, можна виокремити програмне забезпечення, що є обов’язковим для встановлення на
комп’ютери, які використовуються у складі робочих місць архівістів для
забезпечення виконання їх обов’язків:
– операційна система;
– драйвери для роботи пристроїв, з яких складається комп’ютер
(внутрішні – розташовані у системному блоці (процесор, материнська
плата, відео-, аудіоконтролер, контролер зовнішніх портів тощо) та зовнішні – приєднані кабелями: монітор, принтер, сканер, клавіатура, миша
тощо);
– пакет офісних програм;
– поштовий клієнт;
– веб-браузер;
– програмний засіб для обробки популярних форматів стиснення даних RAR, ZIP, TAR тощо;
– програмне забезпечення, яке дозволяє опрацьовувати файли у форматі PDF (Portable Document Format);
– антивірусне програмне забезпечення.
Роботи щодо встановлення та налаштування програмного забезпечення мають здійснювати співробітники відділу інформаційних технологій або, у випадку відсутності такого структурного підрозділу, працівники, на, яких покладено виконання цих функцій. Для забезпечення
дотримання працівниками зазначених вимог в ЦДЕА України в 2014 р.
у межах робіт щодо виконання науково-методичної теми «Типове рішення щодо автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного
програмного забезпечення. Методичні рекомендації»14 було розроблено
Інструкцію користувача інформаційно-телекомунікаційної системи ар181
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хівної установи, що визначає порядок підключення робочих станцій до
такої системи, права та обов’язки працівників-користувачів цієї системи
та їх відповідальність у разі порушення вимог Інструкції. У методичних рекомендаціях пропонується проводити ознайомлення працівників
архівної установи з цією Інструкцією під розпис. У 2015 р. таку Інструкцію затверджено наказом директора ЦДЕА України та впроваджено у
діяльність архіву, проведено інвентаризацію програмного забезпечення
встановленого на комп’ютери працівників ЦДЕА України у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої
влади»15, та започатковано проведення інструктажів щодо користування
працівниками інформаційно-телекомунікаційною системою архіву.
Слід зазначити, що перехід до використання вільного програмного
забезпечення повинен проходити поступово – у відповідності до затвердженого плану. Типовий план переходу до використання вільного програмного забезпечення повинен складатися з таких етапів:
– підготовка спеціалістів з інформаційних технологій до перевстановлення всього програмного забезпечення на комп’ютерах працівників архівної установи. На цьому етапі визначається типова конфігурація
програмного забезпечення;
– тестування автоматизованого робочого місця архівіста на основі
вільного програмного забезпечення спочатку в межах діяльності відділу
інформаційних технологій, а потів в межах іншого структурного підрозділу, що попередньо визначено планом;
– визначення комп’ютерів, які підлягають переведенню до використання вільного програмного забезпечення;
– укладання плану перевстановлення програмного забезпечення на
комп’ютерах працівників установи з урахуванням планів роботи структурних підрозділів та погодженням всіма керівниками структурних підрозділів, яких ця процедура стосується. Слід зазначити, що досвідом
ЦДЕА України початковий час перевстановлення всіх програм на одному комп’ютері складав більше одного робочого дня. Згодом цей час скоротився до половини одного робочого дня;
– затвердження плану переустановлення програмного забезпечення
на комп’ютерах працівників керівництвом архівної установи;
– навчання працівників у формі консультацій та семінарів роботі з
новим програмним забезпеченням;
– супровід нових програмних засобів та термінове його налаштування у разі виникнення нештатної ситуації. Досвід ЦДЕА України показує,
що не зважаючи на підготовленість працівників відділу інформаційних
технологій до введення в експлуатацію типового рішення, нетипові ситуації виникали під час налаштування роботи периферійного обладнання (принтери, сканери, мережеве обладнання тощо) та непередбачених
типовою конфігурацією програмного забезпечення. При цьому швидко
зростав фаховий рівень спеціалістів з інформаційних технологій та працівників-користувачів вільним програмним забезпеченням.
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Зазначимо, що повністю перейти архівній установі до використання
вільного програмного забезпечення на сьогодні не вдасться. Це пов’язано
з можливостями деяких пропрієтарних програмних засобів, які не мають
аналогів серед вільного програмного забезпечення. Так, у 2013–2014 рр.
у ЦДЕА України проводилось впровадження вільного програмного забезпечення з метою його тестування. Вільне програмне забезпечення не
було впроваджено в діяльність лише одного структурного підрозділу –
фінансово-економічного відділу, для роботи якого використовуються
спеціалізовані бухгалтерські програми, розроблені для роботи під керуванням операційної системи Microsoft Windows. Вони не можуть бути
замінені у зв’язку з відсутністю їх аналогів серед вільного програмного
забезпечення.
За результатами тестової експлуатації для встановлення на автоматизовані робочі місця працівників ЦДЕА України було обрано таке вільне програмне забезпечення:
– операційна система Lubuntu16 – базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням, здійснює
керування обчислювальними процесами й організовує взаємодію з користувачем;
– офісний пакет LibreOffice17 – низка програмних засобів для створення та обробки документів в електронній формі, що встановлюються
на комп’ютер у складі операційна система Lubuntu;
– поштовий клієнт Mozilla Thunderbird18, призначений для обміну
електронними повідомленнями з використанням служби Інтеренет електронна пошта (e-mail);
– веб-браузер Mozilla Firefox19, призначений для перегляду інформації, що розташована в глобальній мережі Інтернет з використанням служби www цієї мережі за різними протоколами обміну даними прикладного
рівня: http – протокол передавання гіпертексту; https – розширення протоколу http з підтримкою шифрування інформації; ftp – протокол передавання файлів. Цей веб-браузер встановлюється на комп’ютер у складі
операційна система Lubuntu;
– програма Unrar20, призначена для опрацювання популярних форматів стиснення даних;
– програма LibreOffice Writer дозволяє опрацьовувати файли у форматі PDF та входить до складу офісного пакету LibreOffice;
– антивірусна програма ClamTK Antivirus21;
– програма GIMP22, призначена для роботи з растровою графікою та
входить до складу операційної системи Lubuntu;
– програма Inkscape23, призначена для роботи з векторною графікою.
Це програмне забезпечення має відкритий програмний код, інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс, є стабільним – має достатній
сукупний позитивний досвід його використання користувачами всього
Світу, добре задокументованим та перебуває в активній стадії життєвого циклу та достатньо поширеним, що дозволяє зробити висновок щодо
його подальшого розвитку у відповідності до розвитку комп’ютерних
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технологій, удосконалення функціональних можливостей, покращення
інтерфейсу (його ергономіки, інтуїтивної зрозумілості, осучаснення),
покращення підтримки користувачів та поширення.
Як видно із наведеного переліку програмного забезпечення, більшість необхідних для роботи програм встановлюється на комп’ютер
разом з операційною системою, що спрощує процес створення та налаштування автоматизованого робочого місця архівіста. Такий підхід
не потребує долучення до цієї діяльності спеціалістів з інформаційних
технологій вищої кваліфікації, які зазвичай працюють системними адміністраторами. З цієї ж причини, на нашу думку, недоцільно використовувати серверні операційні системи із категорії вільного програмного
забезпечення, наприклад, FreeBSD, для створення автоматизованих робочих місць архівістів. Навіть, не зважаючи на їх високу надійність, що
доведено практикою широкого використання таких систем, зокрема, серед провайдерів – компаній, що надають послуги Інтернету, у банківській сфері, а також державному секторі, у тому числі архівній сфері24,
це є недостатнім аргументом проти невеликої кількості спеціалістів з інформаційних технологій, що можуть виконувати адміністрування таких
систем, зважаючи на складність цього процесу, а також рівня заробітної
плати, на яку претендують ці спеціалісти.
Зазначимо, що після переходу на вільне програмне забезпечення, у
працівників ЦДЕА України виникало багато питань щодо порядку роботи з новими для них програмними засобами. Однак, зважаючи на рівень
технічної підготовки працівників архіву, період адаптації був недовгим
і не став перешкодою для виконання планових завдань. Крім того, відділом інформаційних технологій в робочому порядку було розроблено
відповіді на поширені питання щодо використання нового програмного забезпечення, а в 2015 р. проведено низку семінарів для працівників
ЦДЕА України щодо практичного вирішення деяких типових проблем,
що виникають при використані вільного програмного забезпечення25. Це
доводить, що, незважаючи на підготовленість працівників до роботи з
новими програмними засобами та відповідної робочої атмосфери, яка
сприяє опануванням новими технологіями, неможливо позбавитися періоду адаптації персоналу до роботи у нових умовах. Проте, тривалість
періоду адаптації та його складність залежить від рівня технічної підготовки працівників, спланованості переходу до роботи у новому середовищі та дій працівників, відповідальних за перехід на вільне програмне
забезпечення, їх фаховий рівень.
Впровадження вільного програмного забезпечення дозволяє вирішити державним архівним установам такі питання:
– підвищення продуктивності роботи морально застарілого комп’ютерного обладнання, на модернізацію якого немає коштів, і що не дозволяє використовувати пропрієтарне програмне забезпечення, яке потребує потужних комп’ютерних систем. Такий підхід дозволяє продовжити
життєвий цикл застарілого комп’ютерного обладнання;
– легалізація програмного забезпечення26, що використовується у
діяльності архівних установ та заощадження коштів, які слід було пе184
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редбачити для придбання ліцензій на використання пропрієтарного програмного забезпечення. Саме це визначається на меті Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади
програмного забезпечення з відкритим кодом: «розв’язання проблеми
використання неліцензійного програмного забезпечення шляхом створення умов для використання в органах державної влади програмного
забезпечення з відкритим кодом з урахуванням його функціональних
можливостей та необхідності оптимізації витрат бюджетних коштів»27.
Зауважимо, що інформатизація діяльності більшості архівних установ пов’язана з автоматизацією двох процесів: автоматизоване документування інформації та обмін цією інформацією, у тому числі за допомогою Інтернету. Для забезпечення таких потреб достатньо створити
автоматизовані робочі місця, наприклад, на базі вільного програмного
забезпечення, за допомогою комунікаційного обладнання об’єднати їх у
локальну мережу та підключити до мережі Інтернет28. Зазвичай, додатковим засобом обміну інформацією слугує веб-сайт, який створюється віддалено поза межами інформаційно-телекомунікаційної системи архівної
установи.
Застосування подібних інформаційно-телекомунікаційних систем
для вирішення завдань щодо подальшої інформатизації архівної справи
пов’язано з двома важливими чинниками: особливості спеціалізованого
серверного програмного забезпечення та створення у складі інформаційно-телекомунікаційних систем комплексних систем захисту інформації29.
Зазначимо, що подальший розвиток інформатизації архівної справи
слід пов’язувати з певними серверними рішеннями, від яких буде залежати придатність подальшого використання автоматизованих робочих
місць на базі вільного програмного забезпечення. Так аналіз систем
електронного документообігу, що функціонують в державних органах
показав, що більшість з них «заснована на клієнт-серверній архітектурі. Клієнтські робочі місця взаємодіють з основним або локальним
сервером, залежно від мережевої конфігурації державного органу»30. З
цим можна погодитися щодо систем, які було розроблено та впроваджено у діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, організацій та установ різних форм власності на початку
XXI ст. і які без суттєвих змін їх архітектури працюють до тепер. Майже всі такі системи на ринку програмного забезпечення орієнтовані на
використання пропрієтарного програмного забезпечення31. Це робить
непридатними автоматизовані робочі місця на базі вільного програмного забезпечення для використання в подібних системах. Кожне робоче
місце потребує додаткових витрат на встановлення клієнтської частини
системи та програмного забезпечення, на роботу з яким вона орієнтована, що значно збільшує ціну системи. Тому архітектура систем поступово змінювалася для забезпечення підключення до неї клієнтських робочих місць незалежно від їх платформ і навіть ресурсів, які ці клієнти
мають у своєму розпорядженні. Подібні архітектури систем орієнтовані
на отримання її клієнтами певних сервісів (послуг), що надає серверна
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частина32. Розвиток мережевих технологій та інфраструктури глобальної
мережі Інтернет дозволили покласти в основу сучасних багатокористувацьких інформаційних систем архітектуру, яка забезпечує надання до
централізованих веб-сервісів віддаленого доступу клієнтам (автоматизованим робочим місцем), що є платформо незалежними33. Для доступу до
таких сервісів необхідно мати комп’ютер підключений до локальної мережі та/або Інтернету і будь-який встановлений веб-браузер. Таку архітектуру називають веб-орієнтованою. За різними оцінками частка таких
систем збільшується34.
Зазначимо, що інший підхід щодо надання платформо незалежних
сервісів користувачам інформаційних систем ґрунтується на використанні так званого «тонкого клієнта», коли для роботи необхідно мати
лише монітор, клавіатуру та мишу35. Користувач такого робочого місця
використовує для роботи безпосередньо ресурси сервера. Однак, таким
тонким клієнтом може стати будь-який комп’ютер з власними обчислювальними ресурсами36, у тому числі на базі вільного програмного забезпечення.
На нашу думку, важливим чинником щодо подальшого використання вільного програмного забезпечення у складі інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах може стати проведення оцінки
стану захищеності державних інформаційних ресурсів в цих системах37.
Зауважимо, що це стосується не тільки клієнтського програмного забезпечення у складі автоматизованих робочих місць, а й серверного програмного забезпечення, яке також може бути вільним.
Відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації
(далі – ТЗІ) в Україні38 формується Перелік засобів технічного захисту
інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом39 (далі – Переліку засобів технічного захисту інформації). Цей Перелік призначений для використання суб’єктами системи
ТЗІ під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ
на об’єктах інформаційної діяльності та комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ) в автоматизованих системах. Зазначимо, що в Переліку засобів технічного захисту інформації відсутні програмні засоби
із категорії вільне програмне забезпечення.
Зважаючи на це перед державними органами, підприємствами, організаціями та установами (далі – установи), у тому числі державними
архівними установами, інформаційні системи яких основані на вільному
програмному забезпеченні, постає питання щодо проведення його оцінки відповідності (сертифікації) вимогам законів України «Про телекомунікації»40, «Про радіочастотний ресурс України»41, «Про підтвердження
відповідності»42, «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»43, Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та
сертифікацію»44. Ця процедура є платною та тривалою. Тому сертифікацію пропрієтарного програмного забезпечення, зазвичай, проводять виробники (Microsoft, Adobe, Oracle тощо), які можуть дозволити подібні
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витрати. Ці витрати такі виробники відносять на рахунок збільшення
ринку збуту своїх програмних засобів шляхом їх поширення на установи
державної форми власності. При цьому ціна на сертифіковану продукцію не збільшується.
Враховуючи витрати на сертифікацію вільного програмного забезпечення, час, що доведеться витратити на її проведення, що також має
відповідний грошовий еквівалент, та витрати на роботи щодо створення
системи захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах, перед державним сектором постає дилема, яка повністю нівелює одну із основних переваг використання вільного програмного забезпечення – безкоштовність. Якщо
виключити із розрахунків витрати на створення у складі інформаційної
системи КСЗІ, що неминучі при використанні будь-якого програмного
забезпечення, то що вигідніше? Витрати на пропрієтарне програмне
забезпечення, що сертифіковане, чи на проведення сертифікації вільного програмного забезпечення? Досвід, доводить, що перевагу віддають сертифікованому пропрієтарному програмному забезпеченню, про
що свідчить склад Переліку засобів технічного захисту інформації. При
цьому сертифікація майже не впливає на подальше оновлення та обслуговування пропрієтарного програмного забезпечення. Аналіз оновлень
зазначеного Переліку засобів технічного захисту інформації доводить,
що для виробників пропрієтарного програмного забезпечення процес
сертифікації цих засобів є перманентним. Проте, одноразова сертифікація вільного програмного забезпечення може вплинути на його подальше
оновлення, обслуговування та працездатність. Зазначимо, що після отримання сертифікату відповідності на подібне програмне забезпечення,
його подальше вільне змінення буде унеможливлено. Якщо це відбудеться, то сертифікат відповідності стане недійсним. У сертифікаті фіксується геш-значення програмного коду, підтвердження якого гарантує цілісність програмного засобу. Відсутність подальших оновлень для вільного
програмного забезпечення може позначитися на його працездатності.
Крім того, слід зазначити, що досвід використання пропрієтарного
програмного забезпечення в умовах постійного недостатнього фінансування інформатизації діяльності державного сектора доводить, що більшість виробників, співпрацюючи з державою у напрямі легалізації цього
програмного забезпечення, виявляють політику лояльності. Зважаючи на
те, що в діяльності ЦДЕА України разом з вільним програмним забезпеченням використовується пропрієтарне, як було зазначено вище, в архіві
затверджено План легалізації програмного забезпечення, що використовується у ЦДЕА України, на 2016 р.45.
Як зазначалося вище, важливим аргументом щодо впровадження
вільного програмного забезпечення, є менші потреби такого забезпечення до апаратних ресурсів, на відміну від пропрієтарного програмного
забезпечення. Це стосується не тільки автоматизованих робочих місць
архівістів, а також серверних систем. Тому часто, під час порівняння витрат на вільне та пропрієтарне програмне забезпечення на перевагу пер187
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шого висувають меншу ціну на апаратне забезпечення, що є важливим
чинником у визначені загальної собівартості інформаційної системи, наприклад, державної архівної установи. Однак, під час розроблення, модернізації та впровадження комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності та КСЗІ в автоматизованих системах Перелік засобів технічного
захисту інформації використовується суб’єктами системи ТЗІ не тільки
для обрання необхідного програмного, але й апаратного забезпечення,
що міститься у цьому Переліку. Якщо державна установа, наприклад,
архівна, використовує у складі інформаційної (автоматизованої) системи апаратне забезпечення, що немає позитивного експертного висновку,
це може ускладнити створення КСЗІ у складі інформаційної системи та
призвести до додаткових витрат.
Однак, якщо фінансування на стільки обмежено, що дозволяє лише
здійснювати закупівлю комплектуючих до комп’ютерної техніки, витратні матеріали та проводити поточне обслуговування офісної техніки,
керівництво архівних установ вимушено приймати рішення щодо подовження підтримки працездатності застарілого апаратного забезпечення
та використання вільного програмного забезпечення для виконання основних завдань та функцій, що покладені на архівні установи державою.
Виходячи з наведеного аналізу, можна зробити висновок, що в умовах чинного законодавства України в сфері ТЗІ використання вільного
програмного забезпечення є альтернативою для створення автоматизованих робочих місць архівістів тільки як тимчасове рішення на час відсутності належного фінансування інформатизації архівної сфери та до появи
спеціалістів з інформаційних технологій, що дозволяє забезпечити автоматизацію виконання завдань та функцій державних архівних установ на
морально застарілому комп’ютерному обладнанні, продуктивність якого
не дозволяє використовувати нові пропрієтарні програмні засоби.
Не зважаючи на наведені в аналізі переваги вільного програмного
забезпечення, що дають змогу успішно використовувати його на підприємствах, в організаціях та установах недержавної форми власності,
слід констатувати, що чине законодавство та нормативно-правова база
України у сфері ТЗІ не створює сприятливих умов для запровадження
технологій, що ґрунтуються на вільному програмному забезпеченні на
об’єктах інформаційної діяльності та інформаційних (автоматизованих)
системах державної форми власності.
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УДК 929.52«15/18»

Віталій Галатир
ДО ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКОГО РОДУ
СМОЛЬНІЦЬКИХ ГЕРБА НЕЧУЯ
У публікації розглянуто історію польського роду Смольніцьких герба Нечуя
та його розселення у XVI–XІХ ст. Особливу увагу звернуто на нащадків Базилія
Смольніцького, опубліковано запис у родовій книзі про шляхетне походження
цієї родини та виписку з Подільського дворянського депутатського зібрання в
Ушицький повітовий суд про визнання Смольніцьких дворянами.
Ключові слова: Смольніцькі, родова книга, рід, Базилій, герб Нечуя.
В публикации рассмотрена история польского рода Смольницьких герба
Нечуя и его расселения в XVI–XIX вв. Особое внимание обращено на потомков
Базилия Смольницького, опубликовано запись в родовой книге о благородном
происхождении рода и выписку из Подольского дворянского депутатского
собрания в Ушицкий уездный суд о признании Смольницких дворянами.
Ключевые слова: Смольницкие, родовая книга, род, Базилий, герб Нечуя.
The publication views the history of the Polish kin of the Smolnitskys of the
Nechuy’s coat and their settling in XVI–XIX centuries. The author pays particular
attention to the descendants of Basilyi Smolnitsky, publishes the record in the generic
book about the nobility origin of the kin and the extract from the Podilsk noble deputies meeting to the Ushyts’k county court on recognition of the Smolnitskys’ nobility.
Key words: the Smolnitskys, the generic book, the kin, Basilyi, the Nechuy’s
coat.

Кожна сім’я, людина є частиною історії, вік якої сягає глибини століть. Кожне прізвище веде свій початок від конкретної людини, яка, в
свою чергу, також має своїх предків і зачинателів роду. Кінець цій генеалогічній лінії знаходиться на самому початку появи людства. Останнім
часом все більший інтерес викликає так звана «мікроісторія України» –
дослідження витоків та хронології розвитку сім’ї, роду. З огляду на це,
дослідження роду Смольніцьких є досить актуальним.
Дослідженнями польських родів займалися С. Лисенко1, Є. Чернецький2 та ін. Проте питання з історії роду Смольніцьких не знайшло
місця в історичних дослідженнях. Тому метою статті є висвітлення історії походження польського роду Смольніцьких, його розселення в XVI–
XІХ ст., легітимація та декласація.
У 1565 і 1569 рр. польський король Сигізмунд ІІ надав роду право володіти землями в селі Смольниці3. У польському географічному
словнику знаходимо 9 сіл із такою назвою. Зокрема, поблизу м. Сувалок (17 верст), 3 села – поблизу Кальварії (68, 22, 3 версти), 1 – поблизу
Маріямполя (Литва, 19 верст), 2 села – поблизу Вилкавишкиса (Литва,
10 верст), 1 – поблизу Вільнюса (Литва)4.
© Віталій Галатир, 2015
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30 березня 1677 р. у Кракові польський король Ян ІІІ підтвердив
це право рідним братам Якову і Теодору Смольніцьким та двоюрідним
братам Янові і Георгієві Смольніцьким5. Смольніцькі належали до придомку Строц, гербу Нечуя6. Герб являє собою зображення на червоному
фоні зрубаного пенька з 5 сучками: з правої сторони – 3, з лівої – 2. Та
ж фігура і в нашоломнику між двома орлиними крилами. Існує декілька
версій виникнення цього герба. Деякі історики стверджують, що він прийшов до Польщі з Богемії. Історія його виникнення така: чеський князь
Яромир під час полювання потрапив у засідку. Один із мисливців на ім’я
«Howoryusz» знав про цей підступний план і попередив придворних, які
врятувати князя в останній момент. Яромир віддячив своєму рятівнику,
надавши «Howoryusz» шляхетний статус, прийнявши його до свого герба, а згодом зробивши його сенатором. За часів Владислава І Германа
герб починає використовуватися у Польщі. За свідченням джерел під час
одного з боїв представник роду вдарив противника з такою силою, що
збив його з коня. Через це король Болеслав Кривоустий додав зображення меча до стовбура дерева, чим надав щиту «Nieczuja» сучасного вигляду7.
Проте приналежність до герба не означає приналежності до роду.
Польська геральдика відрізняється від інших геральдичних систем тим,
що кожен герб використовується не окремим родом, а десятками, інколи
й сотнями прізвищ. У ній герб не має нерозривного зв’язку з особистістю
власника. У Польщі землевласники, що проживали на суміжних територіях під час війн, виступали під одним знаменом. На початках родові
знаки на знаменах служили для розпізнавання «своїх» та «ворогів». Згодом в лексикон шляхти ввійшло поняття «гербова спорідненість», коли
роди, які не були генетично споріднені, об’єднувались під одним гербом.
Практикувалося вказувати поряд із прізвищем і назву герба. Очевидно,
Смольніцькі отримали статус шляхти й належність до герба за якісь
значні (ймовірно військові) заслуги.
Внаслідок Люблінської унії 1569 р. територія Поділля опинилася у
складі новоствореної держави – Речі Посполитої. У 1671–1672 рр. Поділля відійшло до Туреччини й перебувало у її складі до 1699 р. Після
повернення до складу Речі Посполитої на цих землях було відновлене
фільваркове господарство й впроваджено слобідські поселення8. З другої
половині ХVІ ст. розпочинається масова колонізація українських земель
етнічним польським населенням. Масового характеру міграція з Польщі набула одразу після 1569 р. Це були переважно численні чиновники
королівської державної адміністрації, жовніри, а також значна частина
польської шляхти. Разом зі шляхтою прибула до України її челядь, прислуга тощо. Добою культурно-політичного наступу Польщі періоду від
Люблінської унії до Хмельниччини вважав і М. Грушевський9.
Завдяки цим процесам відбувається переселення однієї гілки роду
Смольніцьких на Поділля, а саме в Ушицький повіт. Відомо, що у Теодора народився син Стефан. У сім’ї Стефана Смольніцького – сини Базилій та Анджей10. Саме Базилій «пришедший из заграницы поселился
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на грунтах села Рункошева» у середині ХVІII ст.11. За свідченнями односельця Михайла Тимчука, датованими 1850 р., Смольніцькі називали
себе «австрийскими восходцами»12.
Після приєднання Поділля разом з усією Правобережною Україною до Російської імперії наприкінці ХVІІІ ст., уряд почав здійснювати перерозподіл земельних володінь. У зв’язку з цим виникла потреба у
проведенні обліку існуючої тут із часів Речі Посполитої привілейованої
верстви. У топографічному та камеральному описі Подільської губернії
за 1802 р. записано: «Шляхетства в Подольской губернии считается до
5 классов, а именно: 1) князья и графы, 2) помещики, имеющие вотчины
или целые селения во владении, 3) околичная шляхта в одном селении, в
собственных домах живущие и имеющие собственную часть земли в полях от предков доставшуюся или куплею приобретенную, 4) посессоры
заставные, или полдедичи, кои дали в заем свои капиталы первого и второго класса вельможам, а за то владеют их селами, до тех пор выбирая
из них проценты, пока вотчинники заплатят им капитал по закладным
контрактам, 5) чиншевая шляхта, коей множество во всех селениях, они
собственной земли не имеют, а платят первым поземельное как крестьяне оброк по условию, упражняются же в хлебопашестве, скотоводстве,
пчеловодстве, произведении садов»13. Склад дрібної шляхти був дуже
строкатий. Вона поділялася відповідно до землеволодіння. Її верхнім
прошарком були дідичі – часткові власники сіл. Проте до дрібної шляхти
належали не тільки спадкові власники однієї частини села, але й категорія чиншової шляхти. До чиншової шляхти належали безстрокові орендарі садиб та пов’язаних14 із ними земельних угідь, за користування якими вони мали сплачувати дідичу щорічну плату (чинш). Чиншовики, як і
селяни, сплачували грошовий оброк, але особисто вважалися вільними.
Вони користувалися правом передавати чиншове володіння у спадок15.
Очевидно, що Смольніцькі належали до 5 класу дрібної шляхти. Базилій Смольніцький був дійсним дворянином, сплачував чинш за користування землею та кошти на утримання резидента при канцелярії маршалів і земських судів16. Продовжили рід сини Базилія – Гжегож, Міхал,
Йозеф, Ананій та син Анджея – Томаш17. Нащадки Базилія поселилися
на землях села Чабанівка (поряд з с. Рункошів) за володінням першочергових вотчинників Грушецького18 маєтку і сплачували повинності на
рівні з іншою польською шляхтою. Гжегож був крійником, осаулом, виконував розпорядження поміщика по нагляду за маєтком та відповідним
відробітком барщини селянами19.
За описом Подільської креслярні у 1797 р. Чабанівкою володів граф
де Вітте20. В селі на той час проживало міщан: 5 чоловіків та 6 жінок,
шляхти: 5 домів (18 чоловіків, 17 жінок), селян: 75 домів (155 чоловіків,
150 жінок). У селі була дерев’яна церква та дзвіниця на стовпах, корчма
та невелика винокурня при ній, у власника – до 400 вуликів, село було
оточене з усіх сторін лісом21. Деякий час Грушецький маєток, зокрема, і
Чабанівські землі орендував у графа де Вітте поміщик Станіслав Комар
(збудував у Мурованих Курилівцях палац на зразок Лувра – з парком,
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оранжереями та каскадами22). Він змусив Смольніцьких відробляти панщину та інші селянські повинності23.
Приєднані до Російської імперії українські воєводства Речі Посполитої мали особливості у законодавстві, системі судочинства, оподаткуванні, ментальності тощо. Не було в Росії і такого соціального прошарку
як шляхта, що користувалася значними привілеями, але за статками була
близькою до простого люду. Із приєднанням правобережних земель до
Російської імперії місцева шляхта опинилася у нових для себе правових
умовах. «Дворянська грамота» 1785 р. регламентувала юридичний статус російського дворянства. Її використовували і на Поділлі. Цей закон
систематично регламентував такі важливі для щойно приєднаного краю
та значної частини його мешканців речі, як типологію чинних доказів
дворянського походження, правила доведення дворянських прав, організацію повітового та губерніального дворянства тощо. Щоб увійти до
привілейованого стану Російської імперії, кожен шляхтич мав довести
своє шляхетне походження, надавши відповідні документи чи їх копії, і
тільки після цього дворянське зібрання могло внести його до родовідної
книги. Лише внесені до родовідної книги шляхтичі визнавалися такими,
що належать до дворянства Подільської губернії та користувалися наданими привілеями.
Для дрібної шляхти правобережних губерній великої гостроти набула проблема віднайдення доказів дворянського походження. Не маючи
значних родових архівів, бувши відірваними від родових гнізд та установ, де зберігалися такі важливі для них документи чи їх копії, дрібна
шляхта мала мізерні шанси швидко виконати вимоги Дворянської грамоти.
Загалом дворянство поділялося на шість категорій, для кожної з яких
була передбачена окрема частина родовідної книги. Переважна більшість
дрібної шляхти, що спромоглася довести своє дворянське походження,
була записана до першої частини родовідної книги.
1801–1804 рр. стали для дрібної шляхти часом реальної і масової легітимації. Шляхта Подільської губернії почала подавати докази дворянського походження до дворянських депутатських зібрань. Останні впродовж 1801 р. встигли розглянути частину поданих документів, ухвалили
перші «определения», видали перші дворянські грамоти24.
Продовжувачами роду Смольніцьких стали Петро, Максиміліан, Діонісій (сини Ананія), Констянтин, Ян, Федір (сини Йозефа), Філіп, Василь, Антоній (сини Міхала), Ільяш (син Гжегожа), Войцех, Леон, Антоній, Ян-Казіміж (сини Томаша), що проживали в Кам’янецькому та
Ушицькому повітах Подільської губернії25.
14 грудня 1802 р. з дозволу власника Грушецького маєтку графа де
Вітте вони представили документи на дворянство в легітимаційну комісію Подільського дворянського депутатського зібрання. Згідно з рішенням комісії їх внесли до першої частини шляхетської книги26. З того часу
граф звільнив їх від селянських повинностей27. 5 грудня 1832 р. чергова
комісія також визнала шляхетне походження нащадків Смольніцьких та
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внесла їх до першої частини родовідних книг28.
Через проблеми в особистому житті на початку ХІХ ст. граф де Вітте
продав Грушецький маєток поміщику, голові Ушицького межового суду,
Ушицькому повітовому предводителю дворянства Матеушу Вікторовичу
Іжицькому29. Новий власник розпочав проти Смольніцьких судовий процес, щоб змусити виконувати селянські повинності. Він тривав з 1838 р.
до 1861 р. Було опитано селян та шляхту в селі Чабанівка і на підставі
ст. 692 «Свода законов гражданських» 3 січня 1838 р. Ушицький повітовий суд визнав позов про «вольності жителів с. Чабанівки Антонія Васильєвого і Ільї Григор’євого правильним» і звільнив їх із сім’ями від
кріпосного поміщика30.
Цікавим фактом є різне трактування прізвища роду. Деякий час рід
називали Василишиними (очевидно тому, що пішли від Василія), потім
Смольніцькими (від походження з села Смольниці), в середині ХІХ ст. і
надалі – Смолінськими (очевидно через перекручування прізвища в записі до метричних книг). Саме ці нюанси під час судового процесу намагалися використати Іжицький та його нащадки Янішевські. Вони щоразу
подавали апеляції в Подільську палату громадянського суду, проте суди
позови не задовольняли.
На Правобережній Україні з середини 30-х рр. ХІХ ст. було проведено ревізію дворянських титулів. Декласаційна акція торкнулася, насамперед, легітимованої шляхти, яка не володіла маєтками та кріпаками.
«Операція по адміністративному виштовхуванню бунтівної шляхетної
голоти з рядів привілейованого класу» набула сили після 1841 р., коли
під керівництвом Київського, Волинського та Подільського генерал-губернатора Д. Бібікова почала працювати спеціальна центральна ревізійна комісія, що розглядала особові справи всіх шляхтичів31. На підставі
ухвал цієї комісії та дворянських зібрань з реєстрів членів шляхетного стану було викреслено десятки тисяч шляхетських прізвищ. До них
потрапили і Смольніцькі. Центральною ревізійною комісією 31 грудня
1841 р. під № 3590 був надісланий список осіб, виключених з родовідної
книги, в числі яких під № 461 були Смольніцькі32.
В середині ХІХ ст. дрібна шляхта в межах Російської імперії була
приписана до категорії так званих «однодворців» – окремої групи державних селян, проміжної між селянством і дрібномаєтним дворянством,
що сформувалася в Україні у XVIII ст. з нащадків дрібного служилого
люду33. У 1866 р. цей стан було ліквідовано, а однодворців приписали до
розряду селян – вічних чиншовиків. У 1886 р. було остаточно ліквідовано чиншові відносини, а чиншовики дістали право викупу тих земель, за
користування якими вони платили чинш. Тепер ці землі передавали їм
за плату у розмірі 50 рублів за десятину з викупом протягом 49 років34.
За записами у метричних книгах села Чабанівки можна простежити
процес втрати Смольніцькими шляхетського титулу. Так, у 1828 р. у Ільяша Григоровича Смолінського (шляхтича) народився син Шимон35, пізніше він вказується як однодворець, у 1886 р. – під час народження сина
Яна – як селянин-власник36, а його син Ян – уже як селянин. 31 грудня
196

Сп ец іа л ь н і іс т о р и ч ні д ис ципл іни

1922 р., коли у Яна народилася донька Марія – останній нащадок цієї
гілки Смольніцьких, – зазначалося що він був хліборобом37.
Отже, рід Смольніцьких герба Нечуя отримав назву із наділом земель від польського короля в с. Смольниці. За певні заслуги їх було зараховано до гербу Нечуя. Представники роду були дрібними землевласниками, нащадки яких опинилися у середовищі чиншової шляхти. Завдяки
процесу колонізації Правобережжя України польським населенням одна
з гілок переїхала до Ушицького повіту Подільської губернії – у села Рункошів та Чабанівка. За становою приналежністю Смольніцькі належали
до дрібної шляхти, що сплачувала чинш за користування землею графу
де Вітте. Згідно з Дворянською грамотою Російської імперії вони мали
довести своє шляхетне походження та легітимізуватися. Хоча Подільське
дворянське зібрання визнало шляхетське походження роду у 1802 р. та
1832 р., розпочався судовий процес за звільнення Смольніцьких від виконання селянських повинностей з М. Іжицьким, власником Чабанівки.
Через цілеспрямовану декласаційну політику Російської імперії в 1841 р.
рід було виключено із шляхетського стану та зараховано до однодворців, а з часом – до селян. Таким чином, на прикладі шляхетського роду
Смольніцьких бачимо, як колишню шляхту в Російській імперії позбавляли будь-яких привілеїв та прирівнювали в правах до селян.

№1
GENEALOGIA I DOWODY O SZLACHECTWIE SMOLNICKICH
1762. Roku dnia 18 Listopada w Xięgach metrycznych Czabanowickich ur.
Grzegorza, 1766 roku dnia 1-go Października ur. Antoniego uur. Bazylego y Marianny
Mał. Smolnickich Synów Zapisane, a 1832. Roku dnia 29-go Listopada z tychże Xsiąg
przez Podolski Greko- Rossyjski Duchowny Konsystorz wydane Chrztu – Metryki.
1772. Roku dnia 21-go Grudnia w Xsięgasch Metrycznych Siworczkich ur.
Tomasza uur. Bazylego i Anny z Odyskich Mał. Smolnickich Syna Zapisana, z tychże
Xsiąg 1832. Roku dnia 15-go Października przez Unickie Duchowne Prawlenie
wydana Chrztu – Metryka.
1806. Roku dnia 30 Grudnia w Xsięgach Metrycznych Zalesicckich ur. Jana
Kazimierza 2-ch imion uur. Tomasza i Rozalii z Łukomskich Mał. Smolnickich Syna
Zapisana, i z tychże Xsiąg 1832-go dnia 10 Października przez Rzymsko Katolicki
Duchowny Konsystorz wydana Chrztu – Metryka.
1810. Roku dnia 15 Listopada w Xsięgach Metrycznych Pikowskich ur. Jana uur.
Tomasza y Helenny Mał. Smolnickich Syna Zapisana, iz tychże Xsiąg 1818 Roku
dnia 2-go Maia przez Uszyckie Greko Rossyjskie Duchowne Prawlenie wydana
Chrztu – Metryka.
1810. Roku dnia 17 Września w Xięgach Metrycznych Cerkwi Wsi Czabanówki
ur. Antoniego uur. Michała y Marianny mał. Smolnickich Syna zapisana, 1811. Roku
dnia 7 Maia ur. Piotra, 1818 Roku dnia 13 Sierpnia ur. Maxymiliana, 1822-go Roku
dnia 18 Maia ur. Dyonizego uur. Antoniego y Maryanny Mał. Smolnickich Synów,
1828 Roku dnia 1-go Września ur. Szymona i 1830 Roku dnia 16 Grudnia ur. Daniela
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uur. Eliasza y Anny Mał. Smolnickich Synów w Xsięgach Metrycznych Cerkwi Wsi
Czabanówki Chrztu – 1823. Roku dnia 21 Stycznia ur. Józefa mającego lat 64 – 1827
roku dnia 21 Grudnia ur. Michała mającego lat 70 i 1830 roku dnia 10 Czerwca ur.
Tomasza maiącego lat 82 Smolnickich w tychże Xsięgach co i powyższe Zapisane
pogrzebu – na koniec po spowiednych rozpisach 1811. Roku ur. Konstantego lat 13.
Jana 14. i Teodora 4. uur. Józefa y Marianny Mał. Smolnickich, Eliasza lat 16. y Jana
18. uur. Grzegorza y Marianny Mał. Smolnickich Synów Zapisane, i z tychże Xsiąg
1832-go Roku dnia 29 Maia przez Podolski Greko-Rossyiski Duchowny Konsystorz
wydane. Metryki.
1817 Roku dnia 20 Marca z Podolskiej Kazienney Pałaty ur. Tomaszowi Synowi
Bazylego Smolnickiemu w tem, jako On Całą Swą Familią po Rewizyi 1816 Roku
Powiatu Kamienieckiego we Wsi Balinie między Szlachtą iest Zapisany, dane –
Świadectwo.
1819 Roku dnia 31. Grudnia z Uszyckiej Rozbiorowey Kommissyi uur.
Grzegorzowi, Józefowi, Michałowi i Ananiemu Synom Bazylego Smolnickim w
tem, jako Ci w skazkach Szlacheckich po Rewizyi 1816 Roku tegoż Powiatu we Wsi
Czabanówce są Zapisane dane urzędowne – Świadectwo.
Tychże Roku M-ca i Dnia z teyże Rozbiorowey Kommissyi ur. Tomaszowi
Synowi Andrzeia Smolnickiemu w tem, jako on po Rewizyi 1816 Roku w skazkach
Szlacheckich powiatu Uszyckiego we Wsi Łyrzoiec iest zapisany, dane a 1820 roku
dnia 7 Czerwca w aktach Ziemskich Powiatu Uszyckiego oblatowane – 1824 roku
dnia 28 Czerwca ur. Leona Świadectwo.
1820 Roku dnia 13 Czerwca ur. Antoniego, y 1815 Roku dnia 14. Kwietnia ur.
Woyciecha uur. Tomasza y Rozalii Mał. Smolnickich Synów w Xięgach Metrycznych
Zalesickich Zapisane, z tychże Xiąg 1832. Roku dnia 10 Paxdziernika przez Rzymsko
Katolicki Duchowny Konsystorz wydane Chrztu – Metryki.
1802 Roku dnia 14. Grudnia w Podolskim Szlacheckim Deputatskim
Zgromadzeniu na Rodowitość Szlachecką, ur. Andrzeia Syna eliasza a Wnuka
Bazylego Smolińskiego z deklaracyą wniesienia rodu Jego w pierwszą Część Xięgi
Szlacheckiey Zapadła – Rezolucya Takowe Dowody Deputatskie Zgromadzenie
1832. Roku dnia 5-go Grudnia uznał tychz dostatecznymi dla wniesienia Imienia uur.
Smolińskich w pierwszą Część Xięgi Szlacheckiey.
Переклад українською мовою:

ГЕНЕОЛОГІЯ І ДОКАЗИ ПРО ШЛЯХЕТСТВО СМОЛЬНІЦЬКИХ
(ЗАПИС ІЗ РОДОВОЇ КНИГИ)
1762 року дня 18 листопада в книгах метричних Чабановецьких ур. Гжегожа, 1766 року дня 1 жовтня ур. Антонія, ур. Базилія і Мар’яни подружжя
Смольніцьких синів записано, а 1832 року дня 29 листопада з тих же книг через
Подільську греко-російську духовну консисторію видане хрещення – Метрику.
1772 року дня 21 грудня в книгах метричних Сиворозьких ур. Томаша,
ур. Базиля і Анни (дів. Одиської) подружжя Смольніцьких сина записано, і з
тих же книг 1832 року дня 15 жовтня через уніатське духовне правління видане
хрещення – Метрику.
1806 року дня 30 грудня в книгах метричних Залісецьких ур. Яна Казімєжа 2-х імен, ур.: Томаша і Розалії (дів. Лукомська) подружжя Смолінських сина
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записано, із тих же книг 1832 дня 10 жовтня через римсько-католицьку духовну
консисторію видане хрещення – Метрику.
1810 року дня 13 листопада в книгах метричних Пижівських ур. Яна,
ур. Томаша і Хеленни подружжя Смольніцьких сина записано і з тих же книг
1818 року дня 2-го травня через Ушицьке греко-російське духовне правління
видане хрещення – Метрику.
1810 року дня 17 вересня в книгах метричних церкви села Чабанівки ур. Антонія, ур. Міхала і Мар’янни подружжя Смольніцьких сина записано, 1811 року
дня 7 травня ур. Петра, 1818 року дня 13 серпня ур. Максимільяна, 1822-го року
дня 18 травня ур. Дионізія, ур. Антонія і Маріанни подружжя Смольніцьких
синів записано, 1828 року дня 1-го вересня ур. Шимона і 1830 року дня 16 грудня ур. Даніеля ур. Еліаша і Анни подружжя Смольніцьких синів в книгах метричних церкви села Чабанівки хрещення записано; 1823 року дня 21 січня ур.
Юзефа, який мав років 64; 1827 року дня 21 грудня ур. Міхала, який мав років 70
і 1830 року дня 10 Червня ур. Томаша, яий мав 82 роки Смольніцьких, в тих
же книгах, що і вище записані – поховання; на кінець по-сповідних розписах
1811 року ур. Костянтина років 13, Яна – 14 і Теодора – 4 ур. Юзефа і Маріанни
подружжя Смольніцьких, Еліаша років 16 і Яна – 18, ур. Гжегожа і Маріанни подружжя Смольніцьких синів записано, і з тих же книг 1832 дня 29 травня через
Подільську греко-російську духовну консисторію видане – Метрику.
1817 року дня 20 березня з Подільської казенної палати ур. Томашові синові Базилія Смольніцького в тому, що він з усією своєю сім’єю після ревізії
1816 року в повіті Кам’янецькому в селі Балині між шляхтою є записаний, видане Свідоцтво.
1819 року 31 грудня з Ушицької розбірної комісії ур. Гжегожові, Юзефові, Міхалові і Ананію синам Базилія Смольницького в тому, що вони вказані в
поданнях шляхетських після ревізії 1816 року того ж повіту в селі Чабанівці, є
записані, видане офіційне Свідоцтво.
Того ж року, місяця і дня, тієї ж розбірної комісії ур. Томашу сину Анджея
Смольніцького в тому, що він після ревізії 1816 року в казках шляхетських
Ушицького повіту в селі Лиржовець є записаний, дані 1820 року дня 7 червня в
актах земських Ушицького повіту – 1824 року дня 28 червня ур. Леона видане
Свідоцтво.
1820 року дня 13 червня ур. Антонія, і 1815 року дня 14 квітня ур. Войцеха
ур. Томаша і Розалії подружжя Смольніцьких синів в книгах метричних Залісецьких записано, з тих же книг 1832 року дня 10 жовтня через римо-католицьку
духовну консисторію видане хрещення – Метрику.
1802 року дня 14 грудня Подільським шляхетським депутатським зібранням на родовитість шляхетську ур. Анджея сина Еліаша, а внука Базилія Смольніцького, з декларацією внесено року того ж до першої частини родовідної
книги – прийнято Резолюцію. Такі докази депутатське зібрання 1832 року дня
5-го грудня визнало достатніми для внесення імені ур. Смольніцьких до першої
частини книги родовідної шляхетської.
Держархів Хмельницької обл., ф. 230, оп. 1 спр. 124, арк. 311–311 зв.
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№2
ВИПИСКА З ПОДІЛЬСЬКОГО ДВОРЯНСЬКОГО ДЕПУТАТСЬКОГО
ЗІБРАННЯ В УШИЦЬКИЙ ПОВІТОВИЙ СУД
Депутатское собрание слушали: 1-е, по представление Ушицкого уездного
суда от 25 февраля, 10 июня, 13 сентября, 20 декабря 1854 и 25 июля 1855 годов за № 313, 1133, 1851, 2725 и 1107 из коих первым просит сие Собрание
присылки тому Суду сведения действительно ли Иван и Федор Осиповы и Василий Михайлов Смольницкие вместе с Ильею Григорьевым и Ананием Васильевым определениями сего Собрания состоявшимся 1802 и 1832 годов признаны Дворянами и в каком положении находятся документы о дворянском их
происхождении а посию оними четырьма просить о скорейшем удовлетворении
перваго и 2-е, по отношению Подольского Губернского Правления от 26 июля,
24 сентября, 31 декабря, 1854 года, 15 апреля и 6 августа 1855 годов за № 130,
13707, 18691, 4663 и 118, коими просит поспешить удовлетворением требовании Ушицкого Уездного Суда по делу об отыскивающих свободы Смольницких.
По справке оказалось, что определениями 1802 декабря 19 Илья с сыновьями
Иваном, Андреем у коего сын Павел, Николаем, Яковом, Лукою и Григорием,
Федор с сыном Александром, Матвей с сыном Яковом, и Александра сыновья
Василия, внуки Степана, Федор с сыном Иваном и Иван с сыновьями Яковом и
Григорием, сыновья Якова, внуки Степана, Яков и Иван сыновья Андрея и 1832
годов 5 декабря Константин Иван и Федор сыновья Иосифа, Илья с сыновьями
Степаном и Даниилом, сыновья Григория, Петр Максимилиан, Дионизий, сыновья Антона, Иван-Казимир двух имен, Антон Леон и Войцех, сыновья Фомы,
Василий Антон и Филипп, сыновья Михаила, вместе все внуки Василия и Иван
сын Фомы, внук Андрея Смольницкие, признаны во дворянстве в родословную
книгу часть первую внесены приобщении б Киевской Центральной Комиссии
31 декабря 1841 года за № 3590 препровожден список лицам исключенным из
родословной книги, в числе коих под № 461 показаны сии Смольницкие ОПРЕДЕЛИЛИ: с прописанием всего оказавшегося за выправкою по делу сих Смольницких, уведомить Ушицкий Уездный суд об удовлетворении требований того
Суда уведомить Подольское Губернское правление.
Депутат: 			
Секретарь: 			
Столоначальник: 		

Звилигродский
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подпись
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Фаїна Рябчикова

ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ ЧИ МУЗЕЙНА ЦІННІСТЬ?
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ТЕРМІНІВ
«МУЗЕЙНИЙ ПРЕДМЕТ» ТА
«ПРЕДМЕТ МУЗЕЙНОГО ЗНАЧЕННЯ»
Стаття присвячена аналізу змісту закріплених в українському законодавстві
правових дефініцій термінів «предмет музейного значення» та «музейний предмет». З’ясовано, що використане у них словосполучення «особливі ознаки» не
дозволяє чітко ідентифікувати досліджувані об’єкти, не розкриває їх сутнісних
характеристик та не в повній мірі відповідає засадам музейної науки. Запропоновано переглянути формулювання вказаних правових дефініцій і включити до
них таку визначальну ознаку як «музейна цінність».
Ключові слова: правова дефініція, музеологія, музейний предмет, предмет
музейного значення, музейна цінність.
Статья посвящена анализу содержания закрепленных в украинском законодательстве правовых дефиниций терминов «предмет музейного значения»
и «музейный предмет». Выяснено, что использованное в них словосочетание
«особые приметы» не позволяет четко идентифицировать исследуемые объекты, не раскрывает их сущностных характеристик и не в полной мере соответствует принципам музейной науки. Предложено пересмотреть формулировки указанных правовых дефиниций и включить в них такой определяющий признак
как «музейная ценность».
Ключевые слова: правовая дефиниция, музеология, музейный предмет,
предмет музейного значения, музейная ценность.
The article analyzes the content of legal definitions of the terms «the potential
museum object» and «the museum object» fixed in the Ukrainian law. It was found
that the phrase «special features» used in definitions does not clearly identify the
objects, neither reveals their essential characteristics nor fully meets the principles of
museum science. The article offers to review these legal definitions in the law and to
add to them such a substantial sign as «museum value».
Keywords: the legal definition, museology, the museum object, the potential museum object, the museum value.
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Розвиток музейної справи в Україні значною мірою визначається
якістю законодавчої бази, яка регулює суспільні відносини у сфері охорони та використання культурної спадщини. У цьому контексті важливе
значення має продуманість системи термінів та їх дефініцій, що закріплені в нормативних актах. Їх чіткість та повнота, а також відповідність
конкретній галузі наукового знання прямо впливають на збереженість та
актуалізацію історико-культурного та природного надбання нашої країни. Неунормованість понятійно-категоріального апарату, його відірваність від рівня розвитку музейної науки та практики музейної справи
не сприятиме розбудові музейної сфери країни. Крім того, закріплені в
законодавстві терміни та поняття подекуди використовуються в навчальних та наукових цілях, тому їх неналежне формулювання негативно позначається на розвитку музеологічної освіти та науки.
Саме тому актуальним завданням сучасних музеологічних студій є
аналіз існуючих у вітчизняному музейному законодавстві правових дефініцій та вироблення таких їх формулювань, котрі б відповідали засадам музеєзнавства.
В останні два десятиріччя у вітчизняній історіографії з’явилася ціла
низка наукових розвідок, присвячених розвитку музейництва у незалежній Україні. Низка дослідників (В. Акуленко1, Є. Бородін2, Л. Гайда3, А. Мищак4, О. Стороженко5) звернулося й до проблеми формування нормативно-правової бази музейної справи, досягнень та проблем її
реалізації на практиці. На важливості цієї складової державотворення
акцентують увагу у своїх працях Б. Кожушко6, К. Смаглій7, О. Титова8.
Однак, поза увагою вітчизняних науковців залишилися питання змісту
музейних правових дефініцій.
Метою даної розвідки є аналіз змісту закріплених в українському законодавстві правових дефініцій термінів «предмет музейного значення»
та «музейний предмет», зокрема доцільності використання у них такої
визначальної характеристики як «особливі ознаки».
Одним із ключових понять як музеології, так і практики музейної
справи є «музейний предмет», без якого втрачається суть музейної діяльності. У правовому аспекті воно важливе з огляду на те, що музейний
предмет у музейних закладах є також одиницею класифікації, обліку і
зберігання.
Разом з тим, визначення суті поняття «музейний предмет» не є таким легким та однозначним, як може здатися на перший погляд. Його
розуміння пов’язане з усвідомленням одного із важливих завдань, яке
покликані виконувати музеї, а саме об’єктивне і всебічне документування реальної дійсності9. Реалізація цього завдання здійснюється шляхом
виявлення, відбору, вивчення, збереження та актуалізації автентичних
свідчень соціальних та природних процесів і явищ. Такими свідченнями
(в переважній більшості випадків) є справжні (автентичні) речі.
У музейній науці процес трансформації речі в музейний предмет
описується за схемою: річ → предмет музейного значення → музейний
предмет10
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Річ функціонує в природному чи соціальному середовищі побутування і виконує певну (переважно утилітарну) функцію. В ході виявлення і відбору вона проходить процес музейної оцінки її соціокультурного
значення, здатності втілювати та відображати реальну дійсність, трансформуючись у предмет музейного значення. Виявлення і відбір (тобто
перетворення речі) здійснюються на основі системи критеріїв, розробок профільних наук і музеєзнавства, але значною мірою ґрунтуються
на професіоналізмі музейного працівника (суб’єктивний фактор)11 і навіть пануючих у даному суспільстві цінностей, стереотипів, установок.
Наступний крок – набуття предметом музейного значення статусу музейного предмета, тобто підтвердження його цінності – здійснюється в
результаті його вивчення та прийняття рішення фондово-закупівельною
комісією музею. Пройшовши усі стадії наукової обробки, предмет музейного значення стає музейним предметом і включається до музейного
зібрання.
Таким чином, прослідковується генетична єдність між поняттями
«предмет музейного значення», «музейний предмет». З огляду на це, варто розглядати їх разом.
Проаналізуємо зміст, який вкладає в терміни «музейний предмет»
та «предмет музейного значення» Закон України «Про музеї та музейну
справу». З метою ґрунтовнішого дослідження розглянемо також правові дефініції зазначених термінів у законодавстві Російської Федерації та
Республіки Білорусь.
Порівняльна таблиця визначень термінів «музейний предмет» та
«предмет музейного значення» в українському, російському та білоруському законодавстві.
Таблиця 1

Закон України «Про музеї та музейну справу»12

музейний предмет –
культурна цінність,
якість або особливі
ознаки якої роблять
необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення;

Федеральный закон
«О Музейном фонде
Российской Федерации
и музеях в Российской
Федерации»13

музейный предмет –
культурная ценность,
качество либо особые
признаки которой
делают необходимым
для общества ее сохранение, изучение и
публичное представление;
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Закон Рэспублікі Беларусь
«Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» 14

музейны прадмет – культурная каштоўнасць або
выдзелены з навакольнага
асяроддзя ў вынiку навуковай дзейнасцi аб’ект
прыроднага асяроддзя,
якiя маюць навуковую,
гiстарычную, мема
рыяльную, мастацкую i
(або) эстэтычную вартасць
i ўключаны ў музейны
фонд;

предмет музейного
значення – культурна
цінність, особливі
ознаки якої є підставою для внесення її
до Музейного фонду
України та набуття
статусу музейного
предмета з метою збереження, вивчення і
публічного представлення;

У російському законі
тлумачення терміну
відсутнє.

прадмет музейнага значэння – культурная каштоўнасць або выдзелены з
навакольнага асяроддзя
ў вынiку навуковай дзейнасцi аб’ект прыроднага
асяроддзя, якiя маюць
навуковую, гiстарычную,
мемарыяльную, мастацкую
i (або) эстэтычную вартасць, але не ўключаны ў
музейны фонд.

Для розкриття змісту термінів наведемо також значення, яке вкладає
Закон України «Про музеї та музейну справу» у термін «культурні цінності». Згідно ст. 1 закону: культурні цінності це «об’єкти матеріальної
та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік
яких визначено Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”»15.
При проведенні компаративного аналізу в першу чергу впадає в очі
тотожність визначень «музейного предмета» в українському та російському документах. Проте з огляду на мету нашого дослідження звернемо увагу на використані у дефініціях визначальні характеристики зазначених термінів.
У правовій дефініції терміну «культурні цінності» зафіксовані їх основні характеристики, зокрема, − «художнє, історичне, етнографічне та
наукове значення». Подібний перелік ціннісних значень представлений у
білоруському визначенні музейного предмету, а саме: «наукова, історична, меморіальна, художня i (або) естетична цінність»16.
В українському і російському законодавстві істотним елементом
правових дефініцій «музейний предмет» та «предмет музейного значення» є така визначальна характеристика, як «особливі ознаки». Разом з
тим, які це ознаки – закон не говорить. Тобто, в правовому полі відсутні
конкретні визначальні характеристики, котрі дозволяють з’ясувати, які
саме культурні цінності є (можуть бути) музейними предметами чи предметами музейного значення.
Можливо, варто було б скористатися білоруським зразком? І дійсно, у музеєзнавстві та пам’яткознавстві прийнято виділяти саме наукову,
історичну, меморіальну та художню або естетичну цінність музейного
предмета17. Проте, на наш погляд, ці характеристики лише частково розкривають сутність досліджуваного поняття.
У чому ж полягає «музейна» специфіка предметів?
Одразу варто наголосити на тому, що це надзвичайно складна теоретична проблема, яка у музеєзнавчому середовищі є предметом наукових
дискусій. Ці та інші аспекти вивчає така складова метамузеології як тео205

рія музейного предмета. З огляду на те, що метою нашого дослідження є
нормотворча термінологія музейної справи, ми звертаємось до її розгляду лише у загальних (головних) рисах.
Музеї є тими інституціями, які покликані зберігати, актуалізувати
і транслювати наступним поколінням найціннішу частину культурної і
природної спадщини. Разом з тим мова йде не лише про шедеври та реліквії. Спадщина у музейному контексті розуміється дуже широко. Це
матеріальні і нематеріальні свідчення про людину та її оточуюче середовище18.
Такий широкий контекст, безперечно, створює труднощі у формулюванні визначальних характеристик понять: «спадщина», «культурні цінності», а особливо досліджуваних нами – «музейний предмет» та «предмет музейного значення». Важко сформулювати чіткі критерії того, які з
частин реального світу підпадають під ці поняття.
Однією з істотних характеристик музейного предмета є його здатність документувати дійсність. З усієї множини речей, як природних,
так і створених людиною, до музею відбираються ті, які здатні найбільш
повно, яскраво охарактеризувати середовище їх побутування.
Саме тому, на думку Л. Шляхтіної, сучасному рівню розвитку музеєзнавства відповідає позиція словацького музеєзнавця З. Странського,
який розкриває зміст поняття «музейний предмет» як свідчення об’єктивної реальності, що володіє документальною, культурною та інформаційною цінністю19.
Прихильники аксіологічного підходу в музеології трактують музейні
предмети (музеалії) як носії музеальності (це теж свого роду визначальна
характеристика). Остання в зарубіжній музеології розуміється як «ставлення людини до дійсності, в якому вона у згоді із своїм суспільством
виявляє та оцінює, які з частин із навколишнього природного чи штучно
створеного світу спроможні бути свідченнями цього суспільства (виділено нами – Ф. Р.) та тим самим заслуговують на те, аби їх, як носіїв
цього ставлення, зберегти, систематизувати, дослідити, продемонструвати та передавати їх і знання про них з покоління в покоління»20. Окремі
вчені, такі як Ж. Габю (1965) або Ж.-А. Рів’єр (1989), навіть називають
такі предмети предметами-свідченнями (witness-object)21.
Отже, однією з істотних ознак музейного предмета є здатність документувати конкретну дійсність, бути свідченням об’єктивної реальності.
Разом з тим, сутність музейного предмета, на відміну від архівних джерел, визначається не лише наявною в ньому семантичною інформацією,
але й такими характеристиками, як здатність викликати емоції, переживання, асоціації, привертати увагу, специфічним способом передавати
інформацію, цінності, бачення та ін.
Вдалий у цьому контексті приклад наведено російськими музеєзнавцями: якщо розглянути коротку записку, написану олівцем на потьмянілому папері, яка містить кілька рядків: «Мамо, я пішов на фронт, пробач,
не встиг попрощатися. Твій син Олексій». Вона не дає значної інформації, але музейна цінність цього об’єкта очевидна22.
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У музейній науці істотні ознаки музейного предмета розкриваються
через такі поняття, як:
– властивості музейного предмета (інформативність, експресивність, атрактивність, репрезентативність, асоціативність);
– функції музейного предмета (генетична, утилітарно-споживча, науково-пізнавальна, інформативна, культурна, історична, комунікативна
та функція моделювання);
– цінність музейного предмета (наукова, історична, меморіальна, художня або естетична).
Серед них найбільш важливими, які одночасно є критеріями відбору
речей до музейного зібрання є властивості та цінність музейного предмета. Саме вони, з нашого погляду, повинні бути використані при розробці
правових дефініцій. Розглянемо їх визначення:
Властивості музейного предмета – найбільш важливі характеристики музейного предмета, що визначають його значимість як першоджерела знань та емоцій23.
Музейна цінність предмета – значимість предмета для музейного
використання. Становить найбільш повну, всебічну характеристику музейного предмета і встановлюється на основі визначення його наукової,
художньої, історичної та меморіальної цінності. Виступаючи в якості
основного критерію вже при відборі предметів в музейне зібрання, музейна цінність уточнюється і конкретизується на стадії наукової обробки
музейного предмета24.
Ці поняття є взаємозалежними. Зокрема, музеологи відзначають, що
наукова цінність музейного предмета пов’язана з властивістю інформативності, історична – репрезентативності. Естетична і художня цінність
предмета визначається його здатністю викликати естетичні переживання
і пов’язана з властивостями атрактивності, експресивності та асоціативності25.
Наявність вказаних властивостей і цінності є критеріями для відбору
речі до музейного зібрання. Тобто саме вони і є визначальними (ідентифікуючими) ознаками музейного предмета.
Однак перенасичувати нормативно-правові акти великою кількістю
наукових термінів є недоцільним, оскільки це тягне за собою необхідність включення до їх текстів значної кількості нових визначень. Тому,
з нашої точки зору, раціональним буде використати у тексті досліджуваних правових дефініцій одне з вищеназваних понять.
Зважаючи на те що, відповідно до позицій музеєзнавства:
– цінність і властивості предмета є взаємопов’язаними, по суті перебувають у нерозривній єдності;
– властивості музейного предмета служать основою для визначення
його музейної цінності26;
– ступінь вираженості властивостей визначає музейну цінність предмета27;
– і те, що музейна цінність «становить найбільш повну, всебічну характеристику предмета»;
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– на наш погляд, саме поняття «музейна цінність» є більш ємким,
відбиває у собі в т. ч. і властивості музейного предмета, а тому може бути
обране в якості визначальної характеристики. Цю думку підтверджує і
позиція українського музеєзнавця Ю. Омельченка, який зазначає, що основним критерієм відбору предметів музейного значення є їх музейна
цінність28.
Поняття «музейна цінність» це не звичайна сума наукової, художньої, історичної та меморіальної цінностей. Н. Фінягіна зазначає, що при
визначенні музейної цінності предмета в сукупності враховуються його
автентичність, наукове і суспільне значення факту, про який міститься
інформація, її доведеність, достовірність, обсяг, новизна, майстерність
виконання, естетичні особливості, ступінь збереження29.
Варто звернути увагу на ще один музеєзнавчий термін, який проте
не набув у фаховій літературі такого поширення як «музейна цінність».
Мова йде про «музейне значення предмета». Незважаючи на те, що цей
термін використовується у наукових і навчальних працях для розкриття
різних аспектів діяльності музею, його ґрунтовна розробка, на жаль, відсутня.
Визначення цього терміну ми знайшли тільки у словнику, який був
підготовлений лабораторією музеєзнавства Центрального музею революції СРСР (1986 р.)30, де подано наступне тлумачення: музейне значення – «комплексна оцінка предмета з точки зору можливостей його музейного використання. Близьке поняттю «музейна цінність» і визначається
науковою, художньою, меморіальною та історичною цінністю предмета,
його збереженістю і т. д. Музейне значення виявляється при атрибуції
предмета і уточнюється в ході його подальшого вивчення31».
Автори звертають увагу на те, що цей термін приблизно відповідає
поширеному в зарубіжному музеєзнавстві терміну «музеальність», тоді
як новіші довідкові видання таким еквівалентом називають «сукупність
властивостей предмета»32.
За відсутності ґрунтовних теоретичних розробок складно з’ясувати
межі і співвідношення понять «музейна цінність» та «музейне значення
предмета», їх сутнісні відмінності. Представлена дефініція лише прямо
вказує на їх близькість, а також на те, що музейне значення виявляється
вже під час наукової обробки предмета. Можна також констатувати, що
у музеєзнавчій літературі ці терміни подекуди використовуються як синоніми33.
Яке ж з понять більше відповідає визначальним ознакам дефініцій
термінів «музейний предмет» та «предмет музейного значення»?
З огляду на вищезазначене, а також на те, що у випадку використання терміну «музейне значення» виникає тавтологія: предмет музейного
значення – це предмет, що має музейне значення, – на наш погляд, складовою вказаних дефініцій має стати термін «музейна цінність» (замість
«особливі ознаки», які не розкривають жодних визначальних ознак досліджуваних термінів). Безумовно, тоді слід буде включити до нормативного акту його дефініцію, яку ми пропонуємо сформулювати наступним
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чином: музейна цінність – значимість для музейного використання,
що характеризується здатністю бути джерелом знань, емоцій, слугувати
свідченням розвитку суспільства, культури та природи34.
На нашу думку, подане визначення є чітким, воно охоплює поняття властивостей і цінності музейного предмета, а отже розкриває його
сутність.
Завбачаючи можливі заперечення щодо складності ідентифікації
предметів за вказаною ознакою, зазначимо, що процес музейної оцінки
сам по собі є досить суб’єктивним. Зокрема, Л. Шляхніна говорить, що
«оцінка, тобто судження про цінність предмета, залежить від обраних
критеріїв і полягає у виявленні відносин, об’єктивною стороною яких є
якісні характеристики предметів (їх інформаційний потенціал), а суб’єктивною – потреба в інформації та емоційному впливі, який чиниться даним предметом на музейних співробітників і відвідувачів»35. Тобто виявлення і відбір (ідентифікація) музейного предмета залежить в т. ч. від
«бачення» конкретних людей, які займаються комплектуванням, рівня їх
знань, суспільних та історико-культурних поглядів тощо, – і навіть від
пануючих у даному суспільстві уявлень, ідеологій та ін.
Предмет в музеї є об’єктом не тільки (і не стільки) пізнавального, а
й ціннісного ставлення36. Ознака, яка відрізняє «музейні» предмети від
«немузейних», на думку, М. Каулен, не може від початку бути притаманною жодній категорії предметів. Вона виникає в результаті особливого ставлення до цих предметів людей, які знаходять в них цінність, не
пов’язану з їх утилітарною корисністю37.
Усе це говорить про те, що саме термін «музейна цінність» якнайкраще підходить для розкриття сутності музейного предмета
Таким чином, аналіз змісту правових дефініцій термінів «предмет
музейного значення» та «музейний предмет» показав, що використане у
них словосполучення «особливі ознаки» не дозволяє чітко ідентифікувати досліджувані об’єкти, не розкриває їх сутнісних характеристик та не
в повній мірі відповідає засадам музейної науки. З огляду на проведене
дослідження вважаємо за доцільне переглянути формулювання правових
дефініцій термінів «предмет музейного значення» та «музейний предмет» і включити до них таку визначальну ознаку як «музейна цінність».
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КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ВЧЕНИХ-БОТАНІКІВ
В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
У статті розглянуто структуру та документальний склад архівної колекції
відомих українських ботаніків А. Барбарича, Г. Білика, Б. Заверухи, В. Фінна,
яка зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського і є джерельною базою досліджень наукових біографій
вчених.
Ключові слова: архівний фонд, А. Барбарич, Г. Білик, Б. Заверуха, В. Фінн,
архівні документи.
В статье рассмотрено структуру и документальный состав архивной коллекции известных украинских ботаников А. Барбарича, Г. Билыка, Б. Заверухи,
В. Финна, которая храниться в Институте архивоведения Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и является источниковой базой исследования научных биографий ученых.
Ключевые слова: архивный фонд, А. Барбарич, Г. Билык, Б. Заверуха,
В. Финн, архивные документы.
The article views the structure and documentary composition of the archival collection of famous Ukrainian botanists A. Barbarych, G. Bilyk, B. Zaveruha, W. Finn,
stored at the Institute of Archival Studies in the Vernadsky National Library of Ukraine
and that is the source base to study of the scientists’ scientific biographies.
Key words: the archives, A. Barbarych, G. Bilyk, B. Zaveruha, W. Finn, archival
documents.

Нещодавно в Інституті архівознавства Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського став доступним для науковців архівний
фонд № 313 «Вчені-ботаніки Інституту ботаніки імені М. Холодного
НАН України», у якому відклалися документи українських ботаніків
А. Барбарича (1903–1979), Г. Білика (1904–1985), Б. Заверухи (1927–
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2000) і В. Фінна (1878–1957). Оскільки учені зробили великий вклад у
розвиток національної біологічної науки, їх життєвий та творчий шлях
не залишився поза увагою дослідників1. Новостворений фонд значно
розширює джерельну базу дослідження життя та діяльності видатних
українських вчених-ботаніків, тому ставимо за мету ознайомити наукову
громадськість зі структурою та документальним складом даної архівної
колекції.
Архівний фонд «Вчені-ботаніки Інституту ботаніки імені М. Хо
лодного НАН України» складається з чотирьох описів, які містять 440
справ загальною кількістю 6725 документів за 1888−2000 рр.
До першого опису фонду увійшли документи українського ботаніка,
дендролога, флориста і систематика рослин, доктора біологічних наук
(1968), старшого наукового співробітника, лауреата Державної премії
СРСР (1952) Андрія Івановича Барбарича2. Після закінчення у 1933 р.
біологічного факультету Київського інституту народної освіти (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) А. Барбарич
впродовж 1934–1979 рр. працював в Інституті ботаніки АН УРСР на
посадах спочатку молодшого, згодом старшого наукового співробітника відділу систематики квіткових рослин, вченого секретаря інституту, а
від 1970 р. − старшим науковим співробітником-консультантом. З 1944 р.
А. Барбарич завідував Гербарієм флори України, який є найбільшою і основною частиною Національного Гербарію України. Водночас з 1935 р.
вчений працював дендрологом Ботанічного саду при Інституті ботаніки
АН УРСР.
А. Барбарич впродовж 15 років був відповідальним секретарем
Українського ботанічного товариства, входив до складу правління Українського товариства охорони природи й Наукової ради відділу заповідників, пам’яток природи та дендропарків Державного комітету по охороні природи при Раді Міністрів УРСР, брав активну участь у виявленні
рідкісних та зникаючих рослин флори України, в складанні проектів та
організації Поліського і Карпатського заповідників. Його наукові праці
присвячені питанням систематики, флористики, географії рослин, геоботаніки, дендрології, охорони природи, етноботаніки, історії ботаніки й
бібліографії ботанічної літератури. А. Барбарич є автором і співавтором
понад 150 наукових праць.
Документи А. Барбарича склали 51 справу, до яких увійшло 825 документів за 1937−1978 рр. Справи опису тематично поділено на чотири
розділи. У першому розділі «Наукові та творчі праці» відклалися монографія А. Барбарича «Семейство Губоцветные – Lamiaceae (Labiatae)»,
статті вченого, у тому числі його неопублікована праця «Лісова рослинність басейну р. Горинь (у верхній її течії)», доповіді А. Барбарича, його
рецензії та відгуки на наукові праці, автореферати докторських і кандидатських робіт різних вчених та дипломні роботи студентів, бібліографії
наукових праць, складені А. Барбаричем з теми «Флора вищих рослин і
рослинності України», вірш вченого та ін.
У другому розділі «Робочі матеріали до наукових праць» містяться робочі документи і матеріали з тем «Рослинність Київської області»,
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«Флора Закарпатської області України», «Флора і рослинність Полісся
України», «Порівняльна хорологія флори України», з історії флористичних досліджень окремих регіонів України та до праці «Фенологічні спостереження в школі»; описи флори Криму, складені А. Барбаричем під
час наукової експедиції на півострів; виписки з наукових праць різних
вчених та бібліографічні записи з теми «Культурні рослини»; список наукових праць польських вчених з різних біологічних проблем; перфокарти
з описами рослин, що увійшли до «Атласу розповсюдження дерев і чагарників у Польщі тощо.
До третього розділу «Документи з діяльності» увійшли 10 справ за
1946−1969 рр., у яких вміщено плани науково-дослідної роботи вченого,
наукові звіти А. Барбарича як старшого наукового співробітника відділу
вищих рослин Інституту ботаніки АН УРСР, документи про діяльність
А. Барбарича як завідувача Гербарієм флори України, документи щодо
участі вченого у виконанні теми «Складання визначника рослин Карпат», про його діяльність як начальника загону ґрунтовно-меліоративних
досліджень Інституту ботаніки АН УРСР тощо.
У четвертому розділі відклалися документи, зібрані А. Барбаричем,
серед яких виділимо наукові праці відомих біологів, зокрема В. Клокова,
А. Краснова, Т. і В. М’якушків та ін., план науково-дослідних робіт Ботанічного інституту АН СРСР на 1937 р., списки наукових праць членів
Івано-Франківського відділення Українського ботанічного товариства.
Документи видатного українського геоботаніка, доктора біологічних наук (1965), професора (1967), лауреата премії імені М. Холодного
АН УРСР (1973) Гаврила Івановича Білика склали другий опис архівної колекції вчених-ботаніків3. Г. Білик закінчив біологічний факультет
Київського інституту народної освіти (1931), після чого вступив до аспірантури Інституту ботаніки ВУАН, де під керівництвом Ю. Клеопова
почав вивчати рослинний покрив України. У 1939 р. Г. Білик захистив
кандидатську дисертацію «Рослинність засолених грунтів Лівобережжя
середнього Дінця».
Від наукової роботи Г. Білика відірвала Друга світова війна. Вчений
добровільно пішов на фронт й у лавах 8-ї Гвардійської армії брав участь
у визволенні України.
Після демобілізації у жовтні 1946 р. Г. Білик працював в Інституті
ботаніки АН УРСР на посадах старшого наукового співробітника, вченого секретаря (1946–1949), заступника директора (1949–1963), директора (1963–1968), одночасно завідував відділом геоботаніки (1956–1975),
а впродовж 1975–1980 рр. працював старшим науковим співробітником-консультантом. Вчений був обраний почесним членом і віце-президентом Українського ботанічного товариства (1972), входив до складу
редколегій Української сільськогосподарської енциклопедії та «Українського ботанічного журналу».
Г. Білик вивчав галофільну, степову та лучну рослинність України.
Його наукові праці присвячені питанням геоботанічного районування,
картографування, ботанічної географії, флористики та охорони рослин215
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ного світу. Вчений є автором понад 120 наукових праць, у тому числі п’яти монографій. Як співавтору серії випусків «Рослинність УРСР» йому
було присуджено премію імені М. Холодного АН УРСР.
У другому опису вміщено 226 справ за 1921−1974 рр., які тематично
поділено на п’ять розділів: розділ І «Наукові праці»; розділ ІІ «Робочі
матеріали до наукових праць»; розділ ІІІ «Біографічні документи»; розділ ІV «Документи з діяльності»; розділ V «Документи, зібрані вченим».
У першому розділі відклалися монографії Г. Білика, у тому числі
неопубліковані дослідження вченого «Заплавні луки ріки Північного
Дінця» (1947), «Рослинність басейну р. Молочної з молочним лиманом»
(1952), проспекти його докторської дисертації «Галофільна рослинність
УРСР, її розвиток, використання та перетворення», сімдесят вісім статей,
п’ятнадцять доповідей і десять тез доповідей Г. Білика, легенда геоботанічної карти УРСР та схема класифікації рослинності УРСР, складені вченим, путівник Г. Білика і З. Саричевої «Заповідник Михайлівська
цілина», рецензія Г. Білика на монографію О. Бельгарда «Степове лісознавство», зауваження вченого до статті В. Осичнюка «Рослинність
відслонень кристалічних порід» тощо.
У другому розділі містяться робочі документи і матеріали до праці «Карта рослинності УРСР» та за темами «Галофільна рослинність
України», «Геоботанічне районування УРСР», «Геологоботанічна характеристика Закарпаття», «Історія розвитку рослинності нижнього
Придніпров’я», «Рослинність зони зрошення півдня УРСР», з вивчення
рослинності різних регіонів України тощо, списки рослин, які зібрала наукова експедиція Інституту ботаніки АН УРСР під керівництвом Г. Білика у Закарпатській обл., описи пробних ділянок на території заповідника
«Кам’яні могили», виписки з наукових праць О. Лоначевського, М. Попова та інших вчених з історії рослинності України, проблем ґрунтознавства та геоботанічного районування в Україні, виписки з наукових праць
різних вчених з проблеми «Рослинність СРСР».
До розділу «Біографічні документи» увійшли документи щодо висунення колективної монографії «Рослинність УРСР», співавтором якої був
Г. Білик, на премію імені М. Холодного АН УРСР, документи про представлення монографії Г. Білика «Рослинність засолених грунтів України» на виставку досягнень науки і передового досвіду у народному господарстві УРСР, відгуки Є. Брадіс на монографії Г. Білика «Рослинність
засолених грунтів України, її розвиток, використання та поліпшення» і
«Рослинність степів, кам’янистих відслонень та пісків УРСР», рецензія
чл.-кор. АН СРСР Є. Лавренка на карту геоботанічного районування для
«Атласа природных условий и естественных ресурсов УССР», складену
Г. Біликом та ін.
На особливу увагу заслуговують документи з діяльності Г. Білика,
які склали 57 справ за 1928−1978 рр., зокрема документи про діяльність
Г. Білика як заступника директора з наукової роботи Інституту ботаніки
АН УРСР, про роботу вченого на посаді завідувача відділу геоботаніки
Інституту ботаніки АН УРСР, довідки та звіти про діяльність Інститу216
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ту ботаніки АН УРСР за 1931−1956 рр., складені директором інституту,
членом-кореспондентом АН УРСР Д. К. Зеровим і Г. Біликом як вченим
секретарем інституту, документи про перевірку Г. Біликом науково-дослідної роботи Ботанічного саду імені О. Фоміна АН УРСР, щоденники наукових експедицій, у яких брав участь вчений, у тому числі з
дослідження заповідників «Михайлівська цілина» і «Кам’яні могили»,
документи про участь Г. Білика у розробці проблеми «Рослинність засушливих районів півдня УРСР», документи про його участь в організації та проведенні науково-дослідних робіт у заповіднику «Асканія-Нова», науково-технічний звіт з теми «Природні кормові угіддя району
зрошення і обводження півдня УРСР», керівником якої був Г. Білик, та
науково-технічні звіти вченого з інших тем, документи про діяльність
Г. Білика як наукового керівника Атласу УРСР «Рослинність і рослинні
ресурси УРСР», документи про співпрацю Г. Білика з Головною редакцією УРЕ, документи про діяльність Г. Білика як члена координаційної
ради «Вивчення питань охорони і використання малих річок України»,
про діяльність вченого як члена Республіканського комітету з проведення Міжнародної ботанічної програми, про участь Г. Білика у діяльності
Українського ботанічного товариства, про його участь у роботі різних
міжнародних, всесоюзних і республіканських з’їздів, конференцій і нарад, доповідні записки й доповіді вченого та ін.
У розділі «Документи, зібрані вченим» відклалися наукові праці
Є. Брадіс, В. Гвоздецького, М. Котова, Ю. Клеопова, Є. Лавренка та інших вітчизняних та зарубіжних вчених, рішення наукової конференції з
комплексного картографування виробничих сил УРСР (1965), методичні
матеріали щодо проведення ботаніко-географічного районування і складання аналітичних геоботанічних і флористичних карт тощо.
У третьому опису вміщено документи українського ботаніка, систематика і флориста, доктора біологічних наук (1985), професора (1991)
Бориса Володимировича Заверухи4. Доля Б. Заверухи склалася так, що
ще до закінчення школи він був мобілізований до лав Радянської Армії
(1944–1948). Після демобілізації отримав середню освіту (1950). Закінчивши природничий факультет Кременецького державного педагогічного інституту (1955), працював асистентом на кафедрі ботаніки цього
інституту (1955–1960).
З жовтня 1960 р. Б. Заверуха в Інституті ботаніки АН УРСР, де працював на посадах молодшого наукового співробітника (1960–1966), старшого
наукового співробітника відділу вищих рослин й заступника завідуючого
відділом Ботанічний музей (1966–1978). Впродовж 1978–1991 рр. – за
відувач відділу вищих рослин Інституту ботаніки імені М. Холодного
АН УРСР. З вересня 1991 р. вчений завідував Ботанічним музеєм інституту й відіграв значну роль у створенні експозицій музею.
Б. Заверуха обирався заступником головного редактора Українського
ботанічного журналу, членом редколегії журналу «Рідна природа», членом Ради Українського ботанічного товариства, головою Всеукраїнської
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секції охорони рослинного світу Українського товариства охорони природи, членом Національної комісії з питань Червоної книги України.
Основними напрямами наукових досліджень Б. Заверухи були флорологія і флорогенезис, фітосистематика, ботанічна географія і хорологія,
фітосозологія, ресурссознавство лікарських рослин, етноботаніка, ботанічне музеєзнавство. Він є автором і співавтором 282 наукових праць, у
тому числі ряду монографій і книг – «Визначник Українських Карпат»,
«Ботанический музей», «Червона книга Української РСР», «Охраняемые
растения Украины», «Природа Украинской ССР. Растительный мир»,
«Рослини Червоної книги». Б. Заверуха брав активну участь у популяризації наукових знань з ботаніки та охорони природи, опублікувавши
12 науково-популярних книг та понад 400 науково-популярних статей в
газетах і журналах.
Опис з документами Б. Заверухи нараховує 134 справи за
1949−2000 рр., які тематично поділено на п’ять розділів. У першому
розділі «Наукові праці» відклалися кандидатська дисертація Б. Заверухи
«Флора і рослинність Кременецьких гір», його праця «Конспект флори
Волино-Подолії», тридцять п’ять статей, п’ять доповідей та вісім тез
доповідей вченого, сорок вісім рецензій Б. Заверухи на праці Я. Дідуха,
С. Зелінки і С. Стойки та статті різних вчених, що були подані для публікації в Українському ботанічному журналі, навчальні програми «Ботаніка» і «Рослини», розроблені Г. І. Біликом для поглибленого вивчення
предметів у середній школі тощо.
Розділ «Робочі матеріали до наукових праць» містить робочі документи і матеріали з тем «Лікарські рослини флори України», «Природні популяції рослин», «Ендемізм» тощо, робочі матеріали до другого
видання «Червоної книги України», співавтором якої був Б. Заверуха,
попередній список видів рослин до третього видання «Червона книга
України» та відомості про окремі червонокнижні види рослин, реферовані записи з книги «Польська червона книга рослин» та бібліографічні
записи іноземної наукової літератури з різних проблем біології та анотації до них, картки з описами фітотерапійних видів синантропної флори
України, бібліографічні картки з тем «Вид і видоутворення», «Охорона
природи. Теоретичні питання заповідної справи», «Фітозологія» та ін.
До третього розділу опису увійшли документи біографічного характеру, зокрема диплом про закінчення Б. Заверухою Кременецького
державного педагогічного інституту, дипломи кандидата і доктора біологічних наук, атестат старшого наукового співробітника, документи щодо
присвоєння Б. Заверусі вченого звання професора, його автобіографії,
особові листи з обліку кадрів та анкети, характеристики, біографічні
довідки, витяги з трудової книжки, документи про звільнення Б. Заверухи з посади завідувача відділом Інституту ботаніки імені М. Холодного НАН України та нарахування йому наукової пенсії, документи про
оформлення трудового контракту на посаду головного наукового співробітника Інституту ботаніки імені М. Холодного НАН України, характеристики та відгуки про наукову діяльність Б. Заверухи.
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Безперечно зацікавлять дослідників документи четвертого розділу
опису – «Документи з діяльності», – який структурно поділено на підрозділи: а) документи про участь Б. Заверухи у наукових експедиціях,
б) документи про науково-організаційну та громадську діяльність, в) документи про діяльність Б. Заверухи з охорони природи Волині і Поділля.
Документи про участь Б. Заверухи у наукових експедиціях відклалися у 16 справах за 1952−1984 рр. Привертають увагу щоденники наукових експедицій Інституту ботаніки імені М. Холодного АН УРСР, що
проходили під керівництвом Б. Заверухи в різних регіонах України, у Середній Азії, на Кавказі й Закавказз’ї, документи про участь Б. Заверухи
у Середньо-Азіатських експедиціях та експедиціях до Західної України.
Документи про науково-організаційну та громадську діяльність
Б. Заверухи містять документи про роботу вченого як завідувача відділу
вищих рослин Інституту ботаніки імені М. Холодного АН УРСР, на посаді директора Ботанічного музею Інституту ботаніки імені М. Холодного
АН УРСР, щодо його участі у створенні Центрального республіканського
гербарію. Представлені також документи про участь Б. Заверухи у роботі
Комітету по науково-технічному прогресу, про роботу вченого над окремими науково-дослідними темами, документи про участь Б. Заверухи
у підготовці другого і третього видання «Червоної книги України», про
його участь у розробці Національної програми збереження біологічного
різноманіття 1998–2015 рр. та наукових основ охорони навколишнього
середовища і сталого розвитку України, про участь вченого в діяльності
редколегії Українського ботанічного журналу, щодо виступів Б. Заверухи
на радіо і у телепередачах, про його лекційну діяльність тощо.
Викликають інтерес документи про діяльність Б. В. Заверухи з охорони природи Волині і Поділля (7 справ за 1974−1995 рр.), зокрема, документи щодо участі Б. Заверухи у створенні мережі природних парків
на цій території, про діяльність вченого як голови Комісії з організації
Медоборського державного заповідника та голови Комісії з організації
Подільського державного природничого національного парку, документи про участь Б. Заверухи у створенні Кременецького національного
природного парку. У фонді відклалися доповіді вченого: «Особливості
рослинного світу південно-західної Хмельниччини» і «Берегти неповторну природу Північного краю Поділля».
Серед документів, зібраних Б. Заверухою, містяться наукові праці
окремих вчених, зокрема М. Попова «Очерк растительности и флоры
Карпат», С. Ковальчука і М. Задорожного «Флора і рослинність Товтри
«Самовита», науково-дослідні теми відділу вищих рослин ІБ НАН Украї
ни за 1992−2000 рр. та їх обґрунтування, документи щодо стажування
наукових працівників відділів природи краєзнавчих музеїв на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею та ін.
Четвертий опис фонду склали документи українського ботаніка, доктора біологічних наук (1936), професора (1934), Заслуженого діяча науки
УРСР (1935) Володимира Васильовича (Вільгельмовича) Фінна5. Після
закінчення у 1901 р. природничого відділення фізико-математичного фа219
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культету Київського університету Святого Володимира з дипломом першого ступеня В. Фінн був залишений при університеті для підготовки до
професорського звання. У 1914 р. він обійняв посаду старшого асистента
фізико-математичного факультету Київського університету. Водночас з
лютого 1904 р. працював позаштатним консерватором Ботанічного саду
Київського університету. За сумлінну працю вчений був нагороджений
орденами Святого Станіслава 3 ступеня (1906) та Святої Анни 3 ступеня
(1913).
У 1920-х рр. В. Фінн продовжив педагогічну діяльність в університеті, який тоді мав назву Київський інститут народної освіти імені М. Драгоманова, на посадах викладача (з 1920) та професора (з 1927) ботаніки.
Водночас впродовж 1920–1930 рр. вчений працював на посаді професора
Київського сільськогосподарського інституту.
У 1933 р. В. Фінна було призначено завідувачем кафедри морфології
та систематики квіткових рослин Київського державного університету,
у 1934 р. присуджено вчене звання профессора, а у 1936 р. присвоєно
вчений ступінь доктора біологічних наук. У 1935 р. В. Фінн отримав почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР». З 1936 р. вчений працював
директором Науково-дослідного інституту біології при КДУ.
Під час Другої світової війни В. Фінн залишився в окупованому Києві,
працював завідувачем кафедри ботаніки та директором Ботанічного
саду Київського університету і разом з іншими співробітниками Бота
нічного саду намагався зберегти його колекції від повного знищення.
Після звільнення Києва В. Фінну не дозволили викладати у Київському
університеті. Вчений переїхав до Житомира, де впродовж 1944–1951 рр.
працював професором та завідувачем кафедри ботаніки Житомирського
сільськогосподарського інституту.
Наукові праці В. Фінна стосуються порівняльної ембріології квіт
кових рослин, вчений вивчав флору України, Криму, Кавказу, Середньої
Росії, Польщі та Прибалтики.
Документи В. Фінна, що містяться у 29 справах за 1888−1961 рр.,
поділяються на два розділи: розділ І «Біографічні документи» й розділ ІІ.
«Фотодокументи та листування», який має два підрозділи: а) «Фотодоку
менти» і б) «Листування».
З біографічних документів В. Фінна у фонді відклалися свідоцтво
про його народження та хрещення, диплом про закінчення Київського
університету Святого Володимира, послужний список вченого, атестат
і посвідчення професора, документи про присудження В. Фінну вченого
ступеня доктора біологічних наук і звання «Заслужений діяч науки
УРСР», документи про призначення вченого на посаду завідувача
кафедри ботаніки Житомирського сільськогосподарського інституту та
про надання йому наукової пенсії, витяг з метричної книги про шлюб
В. Фінна і Г. Вітт, документи родичів вченого та ін. Ці документи дають
змогу реконструювати життєвий шлях вченого та його педагогічну і
наукову діяльність.
Світлини за 1910-ті – 1950-ті рр. фіксують В. В. Фінна у колі вчених,
серед яких академік АН УРСР М. Холодний та академік АН УРСР і
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АН СРСР М. Вавилов, серед студентів Київського університету Святого
Володимира, студентів і викладачів Київського сільськогосподарського
інституту, під час викладання у Житомирському сільськогосподарському
інституті, зі своєю дружиною Г. Фінн та співробітником Київського
педагогічного інституту І. Рутковським під час голосування на виборах
до Верховної Ради УРСР тощо. До підрозділу «Листування» увійшли
листи різних осіб, у тому числі рідних вченого.
У цілому фонд № 313 «Вчені-ботаніки Інституту ботаніки імені
М. Холодного НАН України», що зберігається в Інституті архівознавства
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, має великий
інформаційний потенціал, який може бути використаний для вивчення
творчого доробку та наукової, науково-організаційної й громадської
діяльності українських учених-ботаніків, докторів біологічних наук
А. Барбарича, Г. Білика, Б. Заверухи і В. Фінна та дослідження окремих
сторінок діяльності Інституту ботаніки імені М. Холодного НАН України
і Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1
Протопопова В. В., М’якушко Т. Я. Пам’яті Андрія Івановича Барбарича //
Укр. ботан. журн. – 1980. – Т. 37, № 2. – С. 79–80; Крицька Л. І., Шевера М. В. Барбарич Андрій Іванович // Енциклопедія сучасної України. – 2003. – Т. 2. – С. 237;
Ткаченко В. С. Білик Гаврило Іванович // Енциклопедія сучасної України. – 2003. –
Т. 2. – С. 288; Ситник К. М. Гаврило Іванович Білик (до 100-річчя від дня народження) / К. М. Ситник, В. С. Ткаченко, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Я. П. Дідух // Укр.
ботан. журн. – 2004. – Т. 61. – № 2. – С. 145–150; Борис Заверуха // Топачевський А.,
Заверуха Б. Барви землі. – Київ, 1992. – С. 4; Новосад Б. В. Заверуха Борис Володимирович // Енциклопедія сучасної України. – 2010. – Т. 10. – С. 50; Фінн Володимир
Васильович // Українська Радянська Енциклопедія. – 1964. – Т. 15. – С. 300 та ін.
2
Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 313, оп. 1, спр. 1–51.
3
Там само, оп. 2, спр. 1–226.
4
Там само, оп. 3, спр. 1–134.
5
Там само, оп. 4, спр. 1–29.
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Безпалько Владислав – науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (м. Київ, Україна)
Галатир Віталій – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Державного архіву Хмельницької області (м. Хмельницький, Україна)
Гінзбург Ольга – член Правління Спілки архівістів України (м. Київ,
Україна)
Гураль Оксана – аспірант Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ, Україна)
Заболотна Інна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії для
гуманітарних факультетів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
Кіржаєв Сергій – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)
Ковтанюк Юрій – кандидат історичних наук, директор Центрального
державного електронного архіву України (м. Київ, Україна)
Левченко Лариса – доктор історичних наук, доцент, директор Державного архіву Миколаївської області, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв,
Україна)
Мага Ірина – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки (м. Київ, Україна)
Мицик Юрій – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу джерел з історії України княжої та козацької доби Інституту української
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археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
(м. Київ, Україна)
Новохатський Костянтин – науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
НАН України (м. Київ, Україна)
Рябчикова Фаїна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
Стаднік Олена – завідувач сектору обліку Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (м. Київ, Україна)
Суліменко Олена – головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Луганської області (м. Сєвєродонецьк, Україна)
Сухих Лідія – науковий співробітник Центрального державного історичного архіву України (м. Київ, Україна)
Фіткулін Олександр – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Центрального державного електронного архіву України
(м. Київ, Україна)
Шаповал Андрій – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)
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