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Доньці Сергія Шамрая Вікторії -  
щирому, вірному другові, натхненному 
помічникові Музею Михайла Грушевського 
присвячую

Вповні осягнути багатогранність постаті Михайла Грушев
ського неможливо без дослідження його взаємин з колегами, науко
вими і політичними опонентами, друзями, учнями, рідними. Вивчення 
життєвого шляху і наукового доробку одного з представників київської 
історичної школи вченого і його небожа Сергія Шамрая дає можливість 
висвітлити співпрацю вчителя і учня та додати штрих до розуміння 
своєрідного культу родини, який все життя свято сповідував видатний 
український історик.

Ім’я талановитого дослідника Сергія Шамрая було добре зна
ним в наукових колах Києва 1920-х -  поч. 1930-х рр. Однією з перших 
високо оцінила постать молодого науковця відомий історик Н. 
Полонська-Василенко, яка добре знала Сергія ще студентом Київського 
археологічного інституту, де вона обіймала посаду вченого секретаря1. 
“Племінник С. Шамрай -  найкращих за всіх”2, -  писала вона, характе
ризуючи, не завжди об’єктивно, рідних М. Грушевського, які працю
вали в його Історичних установах. Сучасний історик І. Верба назвав

Висловлюємо нашу щиру вдячність Вікторії Сергіївні Шамрай за надану 
можливість використати важливі джерела з її особистого архіву при підготовці даної 
статті.

1 І. Матяш, “Перший український осередок фахової підготовки архівістів (до 
80-літгя Київського археологічного інституту)”, Київська старовина, 1998, №6, стор.56, 
71.

2 Цит. за: П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. Грушевський і 
Academia. Ідея, змагання, діяльність. Київ, 1993, стор.18.
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Сергія “зіркою першої величини серед Грушевських, яку ще не оцінила 
гідно українська історіографія”3. Огляд новітньої літератури дає під
стави погодитися і з думкою О. Юркової, що ті поодинокі публікації4, 
присвячені Сергієві Шамраю, ще не достатньо розкривають грані його 
таланту5.

З широкого кола опрацьованих різноманітних архівних джерел 
до життєпису С. Шамрая постає портрет обдарованого науковця і 
мужньої людини. Окремі документи, що вводяться до наукового обігу 
вперше, дозволяють збагнути весь трагізм останніх років життя 
історика. Це листи Сергія Шамрая з ґулаґівських таборів 1934-1938 
рр., які вже більше 60 років зберігає його донька.

Сергій Шамрай (справжнє прізвище Шамраєв) народився 17 
серпня (за ст. ст.) 1900 р. у Владикавказі. Мати, Ганна Сергіївна 
Грушевська, 1887 р. закінчила Владикавказьку жіночу гімназію, замо
лоду, допомагаючи братам, набула навичок дослідницької праці. На 
прохання старшого брата Михайла під час його навчання в Тифліській 
гімназії підбирала українські словники та іншу літературу6. Молодшого 
брата, Олександра, вона підготувала до вступу в гімназію7. З часом 
редагувала наукові праці братів, зокрема перше студентське мо
нографічне дослідження Михайла Грушевського “Нарис історії Київ
ської землі від смерти Ярослава до кінця XIV сторіччя” (1891), за що у 
передмові він висловив їй свою щиру подяку8. Згодом, у 1910-1920-х 
рр., працювала в часописах, товариствах, установах9, заснованих бра-

3 1.В. Верба, “Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х pp.”, 
Український історичний журнал, 1996, № 5, стор.139.

4 С. Білокінь, “Біо-бібліографія києвознавців. Вип. 4: Шамрай Сергій 
Вікторович (1900 -  1939)”. Софійський собор. Київ, 1985; О.В. Юркова, Діяльність 
Науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924 -  1930 pp.). Київ, 
1999; П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С.Грушевський і Academia...', І.В. 
Верба, “Родина Грушевських в українській історичній науці...”, стор. 131-149; Р.Я. 
Пиріг, Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924-1934). Київ, 1993; 
В. Заруба, “Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського”, 
Український історик, 1991-1992, № 3-4, 1-4, стор. 147-168; І. Верба, О. Юркова, 
“Київська історична школа М.С. Грушевського: Організаційно-технічні моменти”, 
Український історик, 1996, № 1-4, стор.268-284; О.Д. Брайченко, “С.В. Шамрай (доля і 
трагедія вченого)”, Історія України: маловідомі імена, події, факти. Вип. 10. Київ, 2000, 
стор.482-488.

5 Див.: О.В. Юркова, Діяльність Науково-дослідної кафедри..., стор.259.
6 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі ЦДІАК 

України), ф. 1235, оп.1, спр.9, арк.29 зв.
7 Там само, спр.1048, арк.Ю.
8 М.С. Грушевський, Очерк исторіи Киевской Земли от смерти Ярослава до 

конца XIV столетия. Київ, 1891, стор.VIII.
9 У 1909-1912 рр. співробітничала в часописах “Село” та “Засів”, “Літе- 

ратурно-науковому віснику”, заснованих М. Грушевським. Була членом-співробіт- 
ником історичної секції Українського наукового товариства у Києві (1918-1921). У 
1920-ті рр. -  редактор мови видавництва “Книгоспілка” (1920), Державного видавництва
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Історик Сергій Шамрай

тами, підготувала низку історичних розвідок, які подавала під прізви
щем Шамрай. Його успадкує згодом і син.

Ганна Грушевська 1891 р. одружилася з поручиком 4-ї Кав
казької стрілецької дружини Віктором Іллічем Шамраєвим10. У под
ружжя 1898 р. народилася донька Ольга, через два роки -  син Сергій. 
Радісну звістку про народження онука сповіщає Глафіра Захарівна 
Грушевська Михайлу до Львова: “Маленького новорожденного назва
ли Сергеем в честь Дедушки”11 [Сергія Федоровича Грушевського -  
відомого педагога і організатора народних шкіл на Північному Кавказі.
-  С.П.]. Вона ж була запрошена хрещеною матір’ю Сергія12. В родині 
Оппокових, з якої походила Глафіра Захарівна, традиція хрестити 
онуків зберігалася здавна13. Перші п’ять років Сергій з батьками 
прожив на Кавказі, у вересні 1905 р.14, після їх розлучення, переїхав з 
матір’ю, сестрою і бабусею до Києва. Спочатку мешкали у Захарія 
Захаровича Оппокова -  брата Глафіри Захарівни, викладача Київського 
Володимирського кадетського корпусу -  на вулиці Маріїнсько-Благо- 
віщенській (сучасній Саксаганського), 7415, згодом винаймали помеш

У країни (з 1921). Під орудою молодшого брата Олександра працювала науковим спів
робітником Комісії по складанню історично-географічного словника української землі 
ВУАН (з 1921). Звільнена у серпні 1930 комісією через “чистку” апарату ВУАН.

10 ЦДІАК України, ф. 1235, оп.1, спр.285, арк.6.
11 Там само, спр.278, арк.595 зв.
12 Там само, арк.584.
13 Маємо відомості, що ще батьки Глафіри, Захарій Іванович та Анна 

Василівна Оппокови, хрестили дітей сина Іполита -  Миколу і Віктора (Державний архів 
Київської області, ф.782, оп.1, спр.8419, арк.12, 13).

14 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.285, арк.88.
15 Там само, спр.18, арк.14, 36.
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кання по тій же вулиці в будинку за №11116. Співробітник, редактор і 
організатор низки українських часописів, ініційованих М. Грушев- 
ським, Ю. Тищенко (Сірий) у своїх спогадах писав: “[...] іноді відвіду
вав сестру професора М.С. Грушевського -  Ганну Сергіївну Шамраєву. 
Розлучившись із своїм чоловіком, вона разом із матір’ю та двома 
малими дітьми переселилась із Владикавказа до Києва й мешкала на 
Благовіщенській вулиці. Там же мешкав під час свого перебування у 
Києві й М.С. Грушевський”17.

1908 р. Михайло Грушевський з дружиною Марією, братом 
Олександром і сестрою Ганною придбали садибу з будинком на вул. 
Паньківській, 918. Тут, у дружній, щирій українській родині зростав 
Сергій, формувався його характер, світогляд, уподобання. Взірцем 
невтомної самовідданої праці був дядько -  Михайло Грушевський. У 
збірці Історико-меморіяльного музею Михайла Грушевського та 
родинному фонді Грушевських в Центральному державному історич
ному архіві України у Києві зберігається чимало листів та вітальних 
листівок 1910-х рр. з підписом адресатові: “Сергієві Грушевському”19. 
Рідні і друзі сприймали знану українську родину як єдине ціле, а саме 
прізвище на той час вже набуло символу українства. Та і сам Сергій 
окремі свої листи підписує як Грушевський20. Вікторія Сергіївна 
Шамрай зберігає перший дорослий дарунок батькові. Це “Ілюстрована 
історія України” Михайла Грушевського, видана 1911 р. у Львові, з 
коротким лаконічним автографом: “Дорогому Сергію. 8 / IV. 911”. Чи 
не з неї почалося захоплення історією України, яка була не просто 
професією, але і певним родинним культом?

Середню освіту С. Шамрай здобував у Київській чоловічій 7-й 
гімназії (1910-1918 рр.)21. За цей час декілька разів за станом здоров’я

16 Там само, спр.284, арк.9-10; спр.287, арк.52-60; спр.1426., арк.55, 58, 60; 
спр.1432, арк.39,41-42.

1 Ю. Тищенко (Сірий\  3 моїх зустрічей: Спогади. Київ, 1997, стор.43.
18 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.933, арк.35-37. Придбаний будинок скоро 

набув назви “флігель”, так як у 1908-1909 рр. на садибі був зведений шестиповерховий з 
мансардою прибутковий красень, фасад якого був оздоблений за проектом арх. В. 
Кричевського. В ньому у 1909-1914 рр. -  наїздами, у 1917 -  на поч. 1918 р. -  постійно 
проживав М. Грушевський з дружиною і донькою. Олександер і Ганна облюбували 
флігель. Наприкінці січня 1918 р. під час наступу на Київ більшовицьких військ 
Муравйова прибутковий будинок був зумисне обстріляний, а його обгорілий остов у 
1922 р. зрівняли з землею методом підриву (ЦЦАВО України, ф.166, оп.1, спр.698, 
арк.60). Після повернення з еміграції М. Грушевський з родиною оселився у двох 
кімнатах третього поверху флігеля, який займала Ганна з сином Сергієм та його 
родиною. Тож впродовж 1924-1929 рр. С. Шамрай проживав поруч з М. Грушевським. 
1929 р. Сергій переселився на другий поверх, а звільнена кімната стала домашнім 
робочим кабінетом вченого (ЦЩАЛ України, ф.362, оп.1, спр.378, арк.220 зв.).

19 Там само, спр.1451, арк.1; спр. 1452, арк.1.
20 Там само, спр.286, арк.2.
21 Державний архів м. Києва (далі ДА м. Києва), ф.77, оп.1, спр.4468. арк.2-3 зв.
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змушений був змінювати місце навчання. В листопаді 1915 р. вступив 
до відомої в місті 1-ї чоловічої гімназії22, наступного року перейшов до 
8-ї гімназії (з січня по серпень 1916 р.)23, звідти знову повернувся до 7- 
ї24. Під впливом старших з гімназичних літ починає комплектувати 
свою власну книгозбірню. У листах 1916 -  поч. 1917 рр. до Олександра 
Грушевського він описує свої щотижневі відвідини книжкових базарів 
на Подолі, книгарень Ідзиковського, Розова та інших, жаліється, як 
мало гарних книг у Києві. Про результати своїх придбань з радістю 
повідомляє: “У меня уже 210 больших рассказов, а если считать по 
томам, то у меня более трехсот больших хороших томов. Кроме того, я 
не считаю полных собраний сочинений (которых у меня 12) и мелких 
изданий”25. До своєї колекції збирав улюблені твори світової клясики. 
Був добре обізнаний і з українською літературою, насамперед науко
вим доробком своїх рідних, Михайла та Олександра Грушевських. 
Допомагав у поширенні їхніх праць та видань, що виходили за 
редакцією М. Грушевського, повідомляв про їх передачу до книгарні 
товариства “Час” тощо26.

Завершити свою середню освіту Сергію Шамраю пощастило у 
створеній з початком Української революції Другій українській Ки- 
рило-Мефодіївського братства гімназії. Серед мотивів вступу першим 
пунктом в його заяві від 23 серпня 1918 р. було зазначено: “Тому, що є 
української національносте”2 . Гімназія була відома своїм національ
ним духом28, що відзначала її учениця Вероніка Черняхівська -  донька 
Людмили Старицької-Черняхівської та Олександра Черняхівського, 
який приходився троюрідним братом Михайлові, Олександру і Ганні 
Грушевським. Разом із студентами київських університетів учні 
гімназії у січні 1918 р. взяли участь в бою під Крутами, пам’ять про 
подвиг загиблих свято зберігали в навчальному закладі. Друга україн
ська гімназія славилася і своїм викладацьким складом. Тут працювали 
Михайло Кравчук, Григорій Холодний, Микола Зеров, Павло Зайцев, 
Олександер Грушевський, Орест Левицький, Михайло Жук, Кирило 
Стеценко2 . То ж вибір Сергія не був випадковим.

Ще в гімназії визначилася і перспектива подальшого навчання. 
У 1917-1918 рр. всі члени родини Грушевських були причетні до

22 Там само, арк.1-3 зв.
23 Там само, арк.З, 3 зв.
24 Там само, ф.Р-332, оп.1, спр.168, арк.4.
25 ЦЦІАК України, ф. 1235, оп.1, спр.1289, арк.22.
26 Там само, арк.19.
27 ДА м. Києва, ф.Р-332, оп.1, спр.168, арк.2.
28 С. Білокінь, “Крутяни”. На службі Кліо. Збірник наукових праць на пошану 

Любомира Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. Київ -  Нью-Йорк -  
Торонто -  Париж -  Львів, 2000, стор.451.

29 Там само, стор.453-455.
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заснування та розбудови Українського народного університету, 
перетвореного на Київський державний український університет. 
Михайло та Олександер брали участь у розробці проекту народного 
університету. Олександер Сергійович -  приват-доцент, професор, 
секретар правничого факультету, голова бібліотечної комісії3 , редак
тор та видавець часопису “Університетські вісти”. Дружина Олек
сандра Ольга Грушевська -  фундатор бібліотеки і, насамперед, її 
відділу україніки , Катерина Грушевська -  вільна слухачка правничого 
факультету32. Та і сам Сергій ще під час навчання в гімназії, з початку 
1918 p., працював помічником у канцелярії Українського народного 
університету33. Тож після закінчення гімназії у 1919 р. він вступає на 
правничий факультет цієї першої національної вищої школи34, хоча у 
“Curriculum vitae” 1924 р. власноручно зазначив історико-філологічний 
факультет Київського державного українського університету35. За збе
реженими документами цей факт не підтверджується, тому відповідь, 
гадаємо, слід шукати у подальшому навчанні С. Шамрая у Вищому 
інституті народної освіти (ВІНО), створеному у 1920 р. в результаті 
реорганізації та злиття двох київських університетів. У ВІНО вже не 
було правничого факультету, окремі студенти українського універси
тету були зараховані на історичний відділ факультету професійної 
освіти, що підтверджує і сам С. Шамрай у життєписі 1924 р. 6 Це могло 
послужити підставою назвати історико-філологічний факультет в обох 
вищих школах, тим більше, що у зв’язку з закриттям, в українському 
університеті він навчався менше року.

Через обмежену кількість збережених документів фонду ВІНО, 
який за звичкою всі називали університетом, відомості про навчання в 
ньому Сергія черпаємо з епістолярних джерел. Подробиці про нелегкі 
студентські часи небожа подає М. Грушевський у листах до К. 
Студинського37. їх доповнюють листи Катерини Грушевської до Сергія
1922-1923 pp.38. Михайло Сергійович 3 жовтня 1922 р. писав: “Крім 
себе мушу думати за брата і сестру в Київі, які буквально вмирали з 
голоду торік, а се ж заслужені громадяне, брат зломав свою кар’єру 
через українство. Племінник, дуже надійний історик і соціольог,

30 ДА м. Києва, ф.Р-936, оп.2, спр.10, арк.118, 119.
31 Там само, арк.119; ЦЦІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1386, арк.73.
32 І.Б. Матяш, Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви. Київ, 

1997, стор.21
33 ДА м. Києва, ф.Р-936, оп.2, спр.10, арк.63.
34 Там само, ф.Р-936, оп.1, спр.13, арк.67; ф.Р-936, оп.2, спр.53, арк.14.
35 Науковий архів Інституту історії України НАН України (далі НА ИУ НАН 

України), оп.З, спр.172, ч.4 (Особова справа С.В. Шамрая), арк.6.
36 Там само, арк.8.
37 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894-1923 рр.). 

Упорядкування, археографічна передмова Г. Сварник. Львів -  Нью-Йорк, 1998.
38 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1453, арк.1-19.
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працює на городі, вибивається з сил, під загрозою недуги”39.
Почуття родинного пієтизму, відповідальносте за близьких 

людей було властивою ознакою життєвого credo М. Грушевського. Він 
болісно сприймав становище рідних в голодні 1921-1923 pp. 
Вболіваючи за кожного, через заснований у Відні Комітет “Голодним 
України” всіляко підтримував діячів української науки і культури, 
родину брата і сестри, посилаючи найнеобхідніші речі і харчі. Відомо 
також, що Михайло та Марія Грушевські пропонували Сергієві 
приїхати до Відня, щоби там пережити лихі часи. В одному з листів 
Марія Сильвестрівна писала: “може йому одному найшли би десь як не 
кімнату, то “угол”, а день би проводив у нас, і прогодували б ми його 
якось”40. Проте, незважаючи на голодні роки і скруту, бажання здобути 
освіту було незмінним. З листів М. Грушевського до К. Студинського 
дізнаємося, що за навчання в Вищому інституті народної освіти С. 
Шамрай мав сплачувати значні кошти і вишукував для цього всі 
можливості. “Племінник мій, С[ергій] Шамраїв, пише цікаву історію: 
він був обраний тепер “старостою” свого курсу, і за українські] 
домагання їх, проводирів, позбавили увільнення від плати, а плата -  
300 міл., поверх 30 дол. Як не доб’ються товариші скасування сеї 
репресі, хоче іти в кафлярі!”41. Доводилося поєднувати університетські 
студії з працею в різних установах: старший помічник бібліотекаря 
фундаментальної бібліотеки ВІНО (з початку 1920 р. до звільнення 1 
листопада 1922 p.), лектор Робітничо-селянського університету (1920- 
1922 pp.), науковий співробітник Постійної комісії по складанню 
історично-географічного словника ВУАН (з 1 січня 1922 р.)42. “Жаль 
мені, що ти все ще не можеш поладнати свої справ[и] в університеті. Та 
чи варто перти проти води і робити такий не посильний видаток; чи не 
ліпше пропустити сей рік ?”43 -  переймаючись проблемами брата, 
писала Катерина Грушевська.

Наполегливість небожа, його устремління завершити навчання 
вражає навіть самого Михайла Сергійовича, про що він ділиться з 
Кирилом Йосиповичем у листі від 8 грудня 1922 p.: “Саме дістав листи 
від А. і С. Шамраєвих, що вони дістали повістку на посилку, дуже-дуже 
дякують, що наспіли дуже на час, бо вже покінчилися запаси. Сергій 
ІЩамрай], правда, носиться з гадкою продати свою посилку, бо йому 
треба платити за науку в Університеті! Історія сумна, але і бадьора 
заразом. [...] Не знаю, що йому радити, бо він здоровя не сильного, 
йому б краще зїсти ту посилку, та в крайносте пропавзувати, але він 
дуже хоче допровадити свою науку до ладу. Се завзятє мині в нім

39 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор.48.
40 Цит. за: І.Б. Матяш, Катерина Грушевська: життєпис..., стор.34.
41 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор.60.
42 НА ІІУ НАН України, оп.З, спр.172, ч.4, арк.6.
43 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1453, арк.11.
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подобається. Працює фізично, заробляє як може. Тепер його позбавили 
служби в університетській] бібліотеці яко українця -  бо економія все 
виходить на українцях, але він не попускає” .

Невдовзі проблема оплати за навчання втратила свою акту
альність, бо в квітні 1923 р. С. Шамрай був виключений з ВІНО. “Жу
ряться вони долею виключених з університету] студентів-укр[аїнців], 
якраз найактивніший елемент, виключений з політ[ичних] мотивів, за 
обстоюв[ання] української] мови і дісциплін (між ним мій сестричин 
Ш[амрай], і син Марка Гр[ушевського])”45 -  сповіщає прикру звістку 
Михайло Сергійович. Згодом він назве ще один, чи не головний, мотив 
цього звільнення, який, власне, визначить трагізм долі всіх Грушев- 
ських: “Племінника мого, ІЩамрая], викинули з університету в Київі, 
тому що мій племінник, так і сказали просто! Такий “твердий 
національний] курс?!”46 Підтверджують факт і мотиви виключення 
Сергія й інші, пізніші, джерела, зокрема заява до Київського окрвідділу 
ҐПУ від 27 грудня 1930 р. одного з колишніх аспірантів47 Науково- 
дослідної катедри історії України М. Грушевського. Її автор, харак
теризуючи катедру як “фашистську державу”, “щиросердно” інформує, 
що “коли я вступив до катедри, то я тут зустрів всіх тих, кого колись, за 
моєї активної участи як секретаря партосередку ШО (1921 р.), голови 
Студкому, голови комісії по чистці студенства ІНО, було виключено з 
ІНО як ворожий та соціяльно чужий елемент. [...] виключені історики з 
ІНО, яких всі вищі інстанції не поновили в правах, знайшли собі 
притулок у Грушевського на катедрі”48. Першим у поданому списку 
інформатор “з компривітом” називає: “Шамрай С., племінник Грушев
ського -  фашист”49. Скільки ж разів з часом ці слова - “племінник 
Грушевського” -  звучатимуть як вирок!

Проте, Сергій не залишав надію продовжити українознавчі сту
дії, тому і звертається до Катерини Грушевської з проханням розповісти 
про українські університети за кордоном, про що свідчить її відповідь з 
відомостями про такі навчальні заклади у Львові, Празі, Подебрадах, їх

44 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського..., стор.60.
45 Там само, стор.98.
46 Там само, стор.105.
47 За припущенням І. Верби, яке ґрунтується на біографічних відомостях, 

автором цього доносу можна вважати члена КП(б)У, рекомендованого Укрголовнаукою 
до аспірантського набору 1925 p., В.Я. Камінського, який про свою боротьбу з 
Грушевським і “грушев’янцями” повідомляв і пізніше, 1938 р. (Див.: І. Верба, “Збірка 
архівних матеріялів ҐПУ-НКВД про М. Грушевського. Рец. на: Пристайко В., Шаповал 
Ю., Михайло Грушевський і ҐПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. Київ, 1996”. 
Український історик, 1996, № 1-4, стор.446).

48 Ю. Шаповал, “Невідомі документи ҐПУ-НКВД про життя і діяльність М. 
Грушевського у 1924-1934 роках”, Український історик, 1996, № 1-4, стор.340.

49 Там само.
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викладацький склад тощо50. Водночас вивчає іноземні мови, що схваль
но сприймає сестра: ’’Дивуюся і подивляю, що маєш енергію вчитися ще 
й мов. Але се дуже добре і тобі спеціяльно потрібно”51.

Ще до звільнення з ВІНО, “зацікавившись археологією, архі
вознавством та етнографією”52, Сергій Шамрай 1921 р. вступив на 2-й 
курс Київського археологічного інституту (KAI). І тут, певно, не обій
шлося без поради Олександра Грушевського -  одного з провідних 
викладачів навчального закладу. Посвідчення про закінчення етногра
фічного відділу КАІ53, видане 23 травня 1924 р. тимчасово, до отри
мання диплому, залишилося єдиним офіційним документом про вищу 
освіту С. Шамрая. У серпні 1924 р. за розпорядженням Київського 
губвно діяльність Київського археологічного інституту було припи
нено54. В посвідченні зазначені прослухані курси та викладачі, почути 
лекції яких було мрією не одного студента -  Є. Тимченко, В. Ляс- 
коронський, М. Біляшівський, П. Тутківський, Д. Щербаківський, Ф. 
Шміт, П. Филипович, О. Новицький. Так закінчилися “київські універ
ситети” Сергія Шамрая. Якщо до них додати “домашні університети”, 
то освіту його на той час можна поправу назвати блискучою.

Студентські роки Сергія Шамрая були сповнені і пошуками 
місця в громадсько-політичному житті. З молодих років людина 
самостійна, наполеглива і послідовна, у складних життєвих ситуаціях 
завжди посилався на думку рідних, зокрема не раз -  Катерини 
Гру шевської. Так було і з пропозицією вступити до Української 
комуністичної партії (УКП), яку, судячи за листами, він отримав 
навесні 1923 р. Збереглися лише відповіді Катерини, але її переконливі 
слова детально змальовують ситуацію: “Не думаю, щоб варто було 
кидати для неї наукову карєру, котру ти почав, і почав гарно. Не 
думаю, щоб варто було навіть уривати час у сеї наукової роботи для тої 
псевдо-політики. Нехай тим займаються люде, що нічого іншого не 
хочуть робити, або не можуть, люде головно, для котрих українська 
культура пусте слово [...]. Тому, маючи твою працю, твою силу на 
культурнім грунті, я просто відраджую тобі від всяких близьких 
зв’язків з у[країнською] комуністичною] п[артією]. Не роби сего. Вже 
для самого того, щоб мати вільні руки, на потім вільні і чисті, бо в 
партійній] роботі доводиться не раз і з сажею, і з дьогтем возитися”55. 
Певно, Сергій зважив на пораду сестри, факти про його діяльність чи 
співпрацю з УКП невідомі.

50 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1453, арк.14-14 зв.
51 Там само, арк.19.
52 НА ІІУ НАН України, оп.З, спр.172, ч.4, арк.6, 8.
53 Там само, арк.5, 5 зв.
54 І. Матяш, “Перший український осередок фахової підготовки архівістів...”,

стор.71.
55 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1453, арк.5 зв.
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Вибір на користь науки став вибором на все, на жаль коротке, 
життя. Перші кроки на науковій ниві були зроблені в Комісії для 
складання історично-географічного словника української землі під 
керівництвом О.С. Грушевського. Він був призначений на посаду 
нештатного постійного співробітника комісії 1 січня 1922 р.56, і майже 
протягом 10 років57 досліджував архівні збірки, працював над 
підготовкою словникових статтей, спеціялізувався на вивченні історії 
міст та селищ Київщини, заселення та етнічного складу українських 
земель. Це була перша, справжня школа наукових дослідів, а 
Олександер Сергійович -  перший учитель. Катерина Грушевська на 
власному прикладі добре розуміла ролю учителя в становленні 
молодого науковця і мудро поцінувала такий союз. 26 квітня 1923 р. 
вона писала: “Я вважаю се найбільш вдалим. Тим що, як ти кажеш, що 
нічого кращого в К[иєві] нема, і тим що взагалі трудно знайти учителя 
з такою широкою загальною освітою, а се має таке значення для 
учня!”58.1 небіж завжди високо цінував той досвід, який йому передав 
Олександер Грушевсысий. Теплі, дружні відносини досвідченого 
науковця, педагога і молодого історика зберігалися всі роки. Сергій 
називав дядька виключно “Сашенька”, що засвідчують його листи як 
гімназичного періоду, так і 1920-х рр.59.

Реальним науковим доробком історико-географічних дослі
джень С. Шамрая став ряд розвідок в “Історично-географічному 
збірнику”, зокрема “До історії Баришполя у XVIII в.” (1927), “До історії 
Київської сотні Київського полку” (1928), “Місто Баришпіль у XVIII
в.” (1928), “Місто Васильків (ІХ-Х\ТІІ вв.)”(1929), “Містечко Трипілля 
на Київщині” (1931)60. Ґрунтовна праця “До історії залюднення 
Степової України в XVIII ст.: Крилівщина та Лизаветчина” побачила 
світ у 1929 р. в “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”61. 
Сюжети розвідок ґрунтувалися на широкій джерельній базі і не 
втратили свого наукового значення до наших днів. Заглянути в 
лабораторію наукових студій та архівних пошуків допомагають звіти 
Сергія про свої наукові відрядження, в яких він яскраво описує цікаві 
знахідки, подаючи важливі відомості про нововиявлені фонди і 
матеріяли та їх використання62. Поміж рядків цих звідомлень заховані

56 НА ІІУ НАН України, оп.З, спр.172, ч.4, арк.6, 8.
57ІР НБУВ, ф.Х, спр. 12098,12099.
58 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр. 1453, арк.4.
59 Там само, спр. 1289, арк.1,2, 5 -  30.
60 Т.Б. Ананьева, О.В. Тодійчук, “Історично-географічний збірник 1927-1931: 

Бібліографічний покажчик”, Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип.2. 
Київ, 1993, стор.383.

61 Записки Історично-Філологічного відділу ВУАН, Кн.ХХІУ. Київ, 1929, 
стор.207-302.

62 “Відрядження наук, співробітника С.В. Шамрая до м. Ленінграду та м. 
Одеси”, Україна, 1929, Жовтень -  листопад, стор.167-171; “Відрядження С. Шамрая до



СЕРГІЙ ШАМРАЙ: ВИБІР ШЛЯХУ 323

знайомі почуття творчого натхнення, які переповнюють кожного 
дослідника при виявленні нових невідомих документів в архівних 
збірках. Особливу увагу у своїх історико-географічних студіях при
діляв С. Шамрай картографічним матеріялам. В одному з листів до 
Олександра Гру шевського він писав: “Я тут знайшов кілька інтересних 
карт Степ[ової] Укр[аїни], починаючи з 1732 р. [...] А одну хочу навіть 
сфотографувати. Інтересні дані вони дають для історії цієї території і 
потверджують деякі висновки, що я робив на підставі поодиноких 
згадок. Обіцяли ще мені дати в користування цілу паку запорозьких 
справ, які зібрав колись Скальковський і які досі не відомі і не 
каталогізовані”63.

Проте справжній перелом у науковій кар’єрі молодого 
дослідника відбувся, безперечно, після повернення в Україну Михайла 
Сергійовича Грушевського. Сергій був першим, хто на київській землі 
взяв інтерв’ю у видатного історика, видрукуване на другий день 
приїзду, 8 березня 1924 р., в газеті “Більшовик” 64. Авторство, заховане 
за криптонімом “С.Ш.”, сумнівів не викликає, адже Сергій впродовж
1923-1924 рр. співпрацював з газетою “Більшовик”, на її сторінках 
видрукував свої перші статті і рецензії65, окремі підписані саме цим 
криптонімом. Думається, що дати ґрунтовне інтерв’ю людині, 
обізнаній з проблемою, людині, яка подасть його “з перших вуст” і без 
власних, притаманних журналістам, акцентів для Михайла Сергійовича 
було надзвичайно важливо.

До втілення ідей, глобальних наукових плянів і найважливіших 
завдань власних і української історичної науки в цілому, викладених в 
інтерв’ю академіка Грушевського, з перших місяців його повернення в 
Україну стане причетний і небіж Сергій Шамрай. Катедра історії 
українського народу ВУАН, яку очолив по приїзді М. Грушевський, 
мала спочатку, окрім керівника, лише двох штатних співробітників -  
Катерину Грушевську та Сергія Шамрая66. Продовжуючи працю в 
Комісії по складанню історично-географічного словника української 
землі, з травня 1924 р. молодий науковець бере участь в організаційних 
засіданнях новостворюваної М.С. Грушевським Науково-дослідної 
катедри історії України у Києві, одним із перших 24 жовтня 1924 р. був

архівів та бібліотек Ленінграду в лютому -  березні 1930 р.”, Україна, 1930, Березень -  
квітень, стор.190-191.

6} ЦЩАК України, ф.1235, оп.1, спр.1289, арк. 30.
64 Більшовик, 1924, 8 березня. Припущення, що це відоме, неодноразово 

цитоване, інтерв’ю взяв С. Шамрай, першим висловив О. Рубльов у розвідці “Михайло 
Грушевський: Перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції)”, Український 
історичний журнал, 1996, №5, стор.67.

65 Див.: С. Білокінь, “Біо-бібліографія києвознавців. Вип.4. Шамрай Сергій 
Вікторович...”, стор.4.

66 Р.Я. Пиріг, Життя Михайла Грушевського. Останнє десятиліття...,
стор.37.
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зарахований в число її аспірантів67. Не останнім було слово Сергія при 
формуванні нових аспірантських наборів, куди він рекомендував своїх 
товаришів по навчанню у вищих школах. Катедра стала базою 
київської історичної школи вченого, яка виховала плеяду талановитих 
дослідників, наукові перспективи яких обірвалися в роки масових 
репресій за головним звинуваченням -  “учень Грушевського”. “Гріх” 
Сергія, який своєю науковою діяльністю гідно репрезентував школу 
Грушевського, був подвійним -  небіж та учень.

Вступаючи до аспірантури, С. Шамрай писав: “В науковій 
роботі мій інтерес скупчився зпочатку коло історичної географії та 
соціяльної історії давніх часів. Але в останні часи мою увагу при
тягувало до себе архівознавство, а також, головне, економічне життя 
України, особливо в часи гетьманщини”68. Роки аспірантських студій 
остаточно визначили коло наукових інтересів -  соціяльно-економічна 
історія, селянські рухи, києвознавство. Особливу увагу приділяв він 
вивченню селянських рухів на Правобережжі в середині XIX ст. При 
виборі тематики, безперечно, враховував думку М. Грушевського. 
Наслідок вибору був достатньо вагомим. Протягом 1924-1927 рр. одна 
за одною з’являються ґрунтовні наукові розвідки: “Економічний стан 
козаків Полтавського полку в 1767 р. (по Румянцевському опису)”, 
“Козаки м. Полтави в 1767 р. за Румянцівським Описом”, “Хвилювання 
робітників на Межигірській фаянсовій фабриці 1857 року”, “Вінницьке 
селянство 1840-их рр. Протипанський рух у с. Кустовцях та 
Заливанщині Вінницького пов. на Поділлю”, “Селянські розрухи на 
Правобережжю в середині XIX ст.”69. Ці дослідження вважаються 
клясичним прикладом вивчення “селянського питання”. Автор 
розглядає не лише перебіг подій, але і обґрунтовує причини селянської 
боротьби головно тими економічними умовами, в яких тоді перебувало 
селянство досліджуваного регіону. Наукові розробки С. Шамрая, як і 
всіх аспірантів та співробітників Історичних установ М. Грушевського, 
пройшли наукову апробацію через доповіді та обговорення на 
прилюдних засіданнях. Лише у 1924-1929 рр. С. Шамрай виголосив 
більше 10 доповідей70. За традицією історичної школи М. Грушев
ського основою наукових студій С. Шамрая стало всебічне вивчення 
архівних джерел. Особливу увагу він приділяє опрацюванню унікаль
ного джерела -  Румянцевського опису Малоросії в Рукописному відділі 
Бібліотеки Всесоюзної академії наук в Ленінграді, працює зі збірками

67 О.В. Юркова, Діяльність Науково-дослідної кафедри..., стор.4.
68 НА ІІУ НАН України, оп.З, спр.172, арк.6.
69 П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. Грушевський і 

Academia..., стор.228; О.В. Юркова, Діяльність Науково-дослідної кафедри..., стор. 414.
70 Історія Національної академії наук України. 1924-1928. Документи і 

матеріали. Київ, 1998, стор.728; П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. 
Грушевський і Academia..., стор. 282,284-285.
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Скальковського, Бантиша-Каменського, картографічними матеріялами, 
досліджує Архів Коша Запорозького в Одеському крайовому істо
ричному архіві71, ґрунтовно студіює київські архівні колекції. В одному 
з листів до матері 28 листопада 1927 р. Сергій писав: “Почав працю
вати у Лаврському архіві. Страшенно далеко, а їздити трамваєм коштує 
дорого -  ЗО коп. що разу. Але зате є потрібні мені справи, а тому дово
диться”72.

19 лютого 1928 р. Сергій Вікторович захистив виконану під 
безпосереднім керівництвом відомих істориків В. Щербини та В. 
Данилевича промоційну роботу “Київська Козаччина 1855 р.: До історії 
селянських рухів на Київщині”, яка стала вагомим внеском в 
українську історіографію. На відміну від попередніх дослідників теми 
вона ґрунтувалася на широкій джерельній базі, що дозволило зробити 
власні новаторські висновки про вплив на поширення руху давньої 
козацької традиції та провідну, найактивнішу участь і ролю у ньому 
найзаможнішого селянства: “Незаможницьке селянство прагнуло волі й 
землі, щоб не вмерти з голоду та злиднів, заможна група прагнула 
землі, щоб збільшити свою продукцію хліба на ринок, і волі, щоб бути 
незалежними з соціяльного погляду”73. Радянська історіографія довгі 
роки розглядала відомий селянський рух на Київщині виключно під 
кутом марксистського погляду на “причини і рушійні сили”, тому 
обґрунтованість висновків С. Шамрая привертає увагу і сучасних 
українських істориків. На захисті виступили Михайло та Олександер 
Грушевські, Микола Василенко та Володимир Щербина. Всі вони 
відзначили, що робота аспіранта Шамрая є кроком вперед у порівнянні 
з працями попередніх авторів завдяки широкому використанню 
архівних матеріялів та спробі “висвітлення економічного ґрунту 
селянського руху”74. Авторитетний історик М. Василенко висловив 
сумнів щодо кваліфікації автором Київської Козаччини як рево
люційного руху, аргументуючи це лояльним ставленням повсталих до 
тогочасного державного устрою, з чим не погодився, звичайно, при
сутній на захисті представник Головнауки Л. Левицький75. Повідом
лення про захист промоційної праці молодого дослідника було вміщено 
в рубриці “Хроніка” у 3-й книзі журналу “Україна” за 1928 р., а сама 
робота того ж року видрукувана в “Записках історико-філологічного

71 “Відрядження наук, співробітника С.В. Шамрая до м. Ленінграду та м. 
Одеси...”, стор. 167-171; “Відрядження С. Шамрая до архівів та бібліотек Ленінграду в 
лютому-березні 1930 р.”..., стор.190-191.

72 Лист С. Шамрая до матері. 28 вересня 1927 р. З родинного архіву B.C.
Шамрай.

73 С. Шамрай, Київська козаччина 1855 року. (До історії селянських рухів на 
Київщині). Київ, 1928, стор. 125.

74 “Прилюдна оборона праці С.В. Шамрая: “Київська Козаччина 1855 p.”, 
Україна, 1928, Кн. З, стор. 172-173.

75 Там само, стор. 173.
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відділу ВУАН” та окремим виданням Науково-дослідної катедри 
історії України ВУАН в серії “Промоційні праці катедри”, № 3 6. 
Згодом, вже 1930 р., секретар катедри С. Глушко подав рецензію на 
роботу77. Успадковане від вчителя прагнення досконалосте стало 
важливою ознакою наукових студій С. Шамрая. І після захисту він не 
полишав дослідження Київської Козаччини. Нові джерела подав у 
статті 1929 р. “До історії Київської Козаччини 1855 р.”7 . В одному із 
звідомлень про архівні пошуки 1930 р. ґрунтовно характеризує суть 
виявлених матеріялів: “Справа про цей селянський рух на Київщині є в 
колишньому] Департаменті Поліції “исполнительной”, колишнього] 
Міністерства Внутрішніх справ. Ця справа дає мало нових подробиць 
про самий рух (можливо, що їх давала друга справа, № 2839; але її на 
початку цього століття знищено за наказом відповідних органів), але 
вона дає багато інтересних [...] деталів про погляди урядових кіл на 
нього, з різних щаблів урядової драбини, і освітлює деякі причини тої 
тактики, що її засвоїв уряд в боротьбі з цим якраз рухом. Таким робом 
ця справа дає дещо нове для історії Київської Козаччини 1855 року і 
доповнює ті матеріяли Київського Центрального архіву з колишнього] 
фонду генерал-губернаторського архіву, які я використав у першому 
виданні своєї праці про Київську Козаччину”79.

Захист промоційної праці став підставою для затвердження 
С.В. Шамрая науковим співробітником Науково-дослідної катедри 
історії України, де працював до її ліквідації у 1930 р. Михайло Гру- 
шевський явно сприяв науковому зростанню Сергія і важко не схва
лити таку позицію видатного вченого щодо свого обдарованого небо
жа. Михайло Грушевський залучив молодого дослідника до праці і в 
інших історичних установах, які розбудовував і очолював. З 1 листо
пада 1924 р. до 1 березня 1925 р. він обіймав посаду штатного науко
вого співробітника Катедри історії українського народу Історико- 
філологічного відділу ВУАН80, яка за короткий термін стала керівним 
та організаційним центром Історичної секції. Провідне місце в діяль
ності катедри і секції належала комісіям порайонного дослідження 
України. З організацією однієї з перших -  Комісії історії Києва та Пра
вобережжя -  Сергій Шамрай з кінця 1924 р. став її постійним нештат
ним співробітником, а згодом секретарем виділеної 1926 р. підкомісії 
Старого Києва. Поруч з авторитетними дослідниками В. Щербиною, І.

76 С. Шамрай. “Київська козаччина 1855 р.: До історії селянських рухів на 
Київщині”, ЗІФВ ВУАН, Кн.ХХ. Київ, 1928, стор. 199-324; С. Шамрай, Київська 
козаччина 1855 року...

77 Україна, 1930, Травень -  червень, стор.188-190.
78 Україна, 1929, Липень -  серпень, стор.82-87.
79 “Відрядження С. Шамрая до архівів та бібліотек Ленінграду в лютому -  

березні 1930 р.”.., стор. 191.
80 НА ІІУ НАН України, оп.З, спр.172, ч.4, арк. 8.
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Щітківським, Л. Добровольським, Ф. Ернстом, М. Макаренком, І. Мор- 
гілевським, М. Істоміним, П. Курінним та іншими пройшов справжню 
школу києвознавства. Він брав активну участь в розробці плянів, 
проведенні засідань, опрацюванні наукових тем, виданні збірників: 
“Київ та його околиці в історії й пам’ятках”(1926), “Нові студії з історії 
Київа Володимира Івановича Щербини” (1926), “Київські збірники 
археології й історії, побуту й мистецтва” (1930), зміст яких віддзер
калював багату, різнобарвну палітру наукових студій співробітників 
комісії. На сторінках перших києвознавчих збірників були опубліковані 
і праці Сергія Вікторовича: “Київський одноденний перепис 2-го бе
резоля 1874 року: Сторінка з історії марксизму на Україні”81, “Праці
В.І. Щербини з історії Правобережжя”82, “Київська сотня на Гетьман
щині в ХУІІ-ХУІІІ вв.: Історично-географічна та економічна характе
ристика”83. Особливу увагу разом із колегами по комісії приділяє реалі
зації ідеї М.С. Грушевського щодо створення муніципального музею, 
концепцію і програму якого висвітлив у замітці “Музей м. Києва”84.

У плянах Історичної секції на 1928 р. був проект відкриття серії 
комісій з міжнародних зв’язків України, проте розгорнула роботу на 
початку року лише Українсько-молдавська комісія. У співпраці з чле
нами комісії М. Карачківським та Ф. Петрунем С. Шамрай досліджував 
історію молдавського розселення на Україні у XVIII ст. У черговому 
звідомленні про діяльність Історичної секції при ВУАН та зв’язаних з 
нею історичних установ за 1929-1930 рр. академік М. Грушевський 
писав: “С.В. Шамрай працював над картографічним актовим мате- 
ріялом Рукоп[исного] відділу Всесоюзної Академії Наук, що освітлює 
східні етапи молдавської колонізації, на території між Дністром і Бугом 
(в центрі питання стоїть організація Молдавського гусарського полку 
1768 р., для котрої постягано молдавських колоністів на територію р. 
Висі)”85.

Впродовж 1924-1930 рр. наукові праці, рецензії, звіти про 
археографічні експедиції С. Шамрая постійно з’являються на сторінках 
періодичних та серійних видань Історичної секції ВУАН -  “Україна”, 
“За сто літ”, “Науковий збірник”, окремих томів “Записок Історико- 
філологічного відділу ВУАН”, які виходили як “Праці Історичної 
секціі*”86. Автор декількох десятків наукових студій, знаний молодий

81 Київ та його околиця в історії та пам 'ятках. Київ, 1926, стор. 351-384.
82 В.І. Щербина, Нові студії з історії Київа. Київ, 1926, стор. XV -  XXIII.
83 Київські збірники археології й історії, побуту й мистецтва. Збірник 1. Київ, 

1930, стор. 159-283.
84 Україна, 1929, Травень -  червень, стор. 164-166.
85 П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. Грушевський і 

Academia..., стор.287.
86 Див.: С. Білокінь, “Біобібліографія києвознавців. Вип.4. Шамрай Сергій 

Вікторович...”; О.В. Юркова, Діяльність Науково-дослідної кафедри..., стор.414-417.
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дослідник за рекомендацією М. Грушевського та К. Копержинського87 
10 липня 1930 р. був обраний дійсним членом Історичної секції 
ВУАН88.

Після ліквідації впродовж 1930 р. провідних історичних 
установ М. Грушевського у складі очолюваної ним єдиної катедри 
історії України доби торговельного капіталу продовжували роботу 
лише декілька комісій: історії Києва та Правобережжя, історії 
козаччини, культурно-історична89. Всі вони були підпорядковані 
новоствореному в січні 1931 р. Історичному циклу ВУАН. З 1 березня 
1931 р. старший науковий співробітник катедри С. Шамрай приступив 
до виконання обов’язків керівника Комісії Києва та Правобережжя90, 
до якої входили штатні співробітники С. Глушко та М. Карачківський91 
та 10 членів92. Як керівник, він прагнув зберегти традиції цього знаного 
києвознавчого осередку, вдавався до компромісів заради продовження 
роботи комісії. Це стосувалося як тематики досліджень, так і під
готовки чергового, другого тому “Київського збірника історії й архе
ології, побуту й мистецтва”, який М.Грушевський мріяв перетворити на 
щорічник. Вже 28 квітня 1931 р. С. Шамрай звертається до Бюро 
Історичного циклу ВУАН з проханням прискорити це “доконче 
потрібне” видання, яке “заслуговує великої уваги дослідників”93. По
даний ним перелік статтей засвідчує, що за своїм змістом цей том мав 
бути таким же унікальним, як і його попередник. Спробували навіть 
змінити назву на “Київський збірник. Річник Комісії історії Києва і 
Правобережжя”, проте нові настанови керівництва ВУАН не вважали 
актуальними і важливими такі сюжети як “Соціяльно-економічні 
основи Старої Київщини” (М. Грушевський), “Пляни Києва XVII ст.” 
(Ф. Ернст), “Київська земля в XVI -  XVII вв.” (С. Шамрай), “До 
історіографії Києва 1840-х років” (О. Грушевський), “Перший дос
лідник Києва Берлінський” (О. Сімзен-Сичевський), “3 топографії 
старої Київщини” (В. Новицький) тощо94. Збірник так і не побачив світ, 
окремі статті до цього часу зберігаються в рукописах.

Сергій намагався продовжувати дослідження своїх улюблених 
тем: “Київський полк на Гетьманщині ХУІІ-ХУІІІ ст. Сотні Олишев- 
ська, Макіївська, Носівська”95, “Колонізація Київської Землі”96. Проте з 
кожним роком працювати ставало все складніше, вільний вибір

87 ІР НБУВ, ф.Х, спр.1684.
88 Там само, спр.2374, арк.14.
89 Там само, спр.4064.
90 Там само, спр.4169,4193.
91 Там само, спр.4193.
92 Там само, спр.4172.
93 Там само, спр.4174.
94 Там само, спр.4175, арк.15.
95 Там само, спр.4183.
96 Там само, спр.4074.
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тематики залишався лише у згадках. У звітах, які готував С. Шамрай, 
відзначалося, що з початку 1930-х рр. комісія “тісніше ув’язуючись з 
соціялістичним будівництвом країни, переходить від тем з давньої 
історії до актуальніших проблем, пов’язаних з сучасною економікою 
Києва та Правобережжя”97. Такими “актуальними” темами стала історія 
садівництва (С. Шамрай), комунального трамваю (М. Карачківський), 
водопостачання (С. Глушко)98 до “Нарисів з історії київського міського 
господарства”. Свої історіографічні києвознавчі дослідження доводи
лося ставити в плян як методологічні розробки, маскуючи під назви: 
“Київ та Київщина в освітленні української буржуазної історіографії”, 
“Огляд польської буржуазної історичної літератури, присвяченої 
Києву”99. Визначені теми не спонукали до творчості. Не піднялася рука 
приступитися до заплянованої на 1932 р. теми “Буржуазні концепції в 
розробленні історії Київщини за часів феодалізму (праці акад. М. 
Грушевського, проф. П. Клепацького, О. Андріяшева та інш.)”100. Адже 
на цих, названих “буржуазними”, концепціях молодий дослідник 
виховувався як правдивий український історик. 6 лютого 1933 р. Бюро 
Історичного циклу направляє листа на ім’я С. Шамрая з проханням 
повідомити “як виконали Ви пропозицію Бюро про виготовлення статті 
для циклового журналу “Україна”, присвячену ювілею К. Маркса” та 
настановою здати матеріял до видавництва вже 25 лютого101. Врешті, 
одним із головних напрямків роботи комісії стало дослідження історії 
підприємств, шефські лекції, громадська робота. Не дивно, що 1931 р. 
став останнім, коли були опубліковані наукові розвідки Сергія Шамрая. 
Це “Містечко Трипілля на Київщині” в “Історично-географічному 
збірнику” та “М. Кобижче в XVIII в.” в “Записках Історико-філоло- 
гічного відділу ВУАН”. Та і видань для публікацій ставало з кожним 
роком все менше. Всі періодичні і серійні часописи Історичних установ 
Михайла Грушевського були ліквідовані ще 1930 р., а відновлена 
“Україна” вже не було “Україною” Грушевського.

Після від’їзду М.С. Грушевського у вимушене відрядження до 
Москви, С.В. Шамрай фактично керував і роботою всієї катедри історії 
України доби торговельного капіталу. Впродовж 1931-1933 рр. катедра 
без комісій у своєму складі мала двох осіб -  Михайла Сергійовича та 
Катерину Михайлівну Грушевських. Як і батько, Катерина офіційно 
перебувала у “цілеспрямованому науковому відрядженні”, проте з 
чітко, на відміну від Михайла Сергійовича, сформульованим завданням
-  допомога академікові Грушевському “з огляду, що через хворобу

97 Там само, спр.4456.
98 Там само, спр.4189,4099.
99 Там само, спр.4099.
100 Там само, спр.4433.
101 Там само, спр.4077.
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очей він не міг обходитися без сторонньої наукової підмоги”102. Сергій 
же в цей час укладає пляни роботи катедри, веде листування з керів
ництвом ВУАН тощо103. Серед численних матеріялів дискусій, розгор
нутих на початку 1930-х рр. навколо історичної школи М. Грушев- 
ського, зберігається автограф співробітниці культурно-історичної ко
місії катедри Л. Шевченко, названий “листовна інформація”. Звертають 
на себе увагу подані факти, які свідчать про сподівання вихованців 
Михайла Сергійовича і, безпосередньо, Сергія Шамрая на повернення 
історика до Києва: “У мене було вражіння, що у всіх їх не пропадала 
надія на поворот Г[рушевсько]го з Москви, бо коли справа йшла про 
якісь зміни, що торкались кабінету М[ихайла] Сергійовича], то Ш[ам- 
ра]й говорив: Це вже як приїде М[ихайло] С[ергійович]”104. Згадує Л. 
Шевченко і епізод зі зникненням із кабінету М.С. Грушевського “Істо
рії України-Руси”, через що “наробив Шамрай галасу”105 і комплект 
довелося поповнити принесеними, хто мав, дублетами.

Сподіваючись на повернення Михайла Сергійовича і Катерини, 
Сергій як міг разом із колегами і друзями допомагав їм літературою106. 
До того ж, він добре усвідомлював обставини, за яких доводилося 
працювати вченому. В одному із повідомлень про М. Грушевського від 
23 липня 1934 р. черговий інформатор ҐПУ, розповідаючи про зустріч 
з Ганною Сергіївною Грушевською-Шамрай, писав: “Шамрай, між 
іншим, підкреслила мужню, сміливу відповідь його [Сергія -  С.П.] з 
приводу зауваження, чому Грушевський, український академік, не 
друкує українською мовою своїх науково-історичних праць, а відсилає 
матеріял російською мовою в Ленінград для друкування. “Чи знаєте ви, 
мій син на це відповів: дивно було б, якби М.С. після всього, що з ним 
зробили на Україні, вчинив інакше”107*

Сергій прагнув сприймати вчинки адекватно обставинам. Так 
само як вчаться зараз дослідники історії України 1920-1930-х рр. 
сприймати тогочасні численні стенограми дискусій адекватно часу, а 
протоколи допитів та інші документи слідчих справ -  обставинам і 
умовам, в яких перебували репресовані, а також засобам, за допомогою 
яких ці зізнання добувалися. Нові ярлики -  не кращий спосіб вста
новлення істини.

Працювати доводилося у надзвичайно напруженій атмосфері 
розгорнутих у 1930-1931 рр. дискусій щодо наукової концепції та 
діяльносте Михайла Сергійовича Грушевського, обстежень та “чисток”

102 Там само, спр.4080.
103 Там само, спр.4074,4077,4079,4091,4092,4093.
104 Там само, спр.2534, арк. 26.
105 Там само, спр.2534, арк. 22.
106 Там само, спр.2531, арк. 10.
107 Цит. за: В. Пристайко, Ю. Шаповал, Михайло Грушевський і ҐПУ-НКВД. 

Трагічне десятиліття 1924-1934. Київ, 1996, стор. 284.
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історичних установ108. Кожна з таких дискусій чи засідань не обминала 
увагою і Сергія. Доводилося і самому виступати з критикою власного 
наукового доробку та роботи наукових осередків. 24 травня 1931 р. 
відбулося відкрите засідання бригади по обстеженню катедри історії 
українського народу доби торговельного капіталу та трьох її комісій. 
Не лише колеги, а і сам С. Шамрай зупинився на “помилках” в своїх 
роботах. Головну увагу приділив огляду журналу “Україна”, в 
редколегії якого працював з грудня 1930 р. Важко знайти межу між 
щирістю сказаного та вимушеними словами самовикриття і критики 
авторитетного часопису. Атмосфера породжувала штампи, за якими 
годі шукати об’єктивности. С. Шамрай висловився за колективну 
відповідальність всіх співробітників і авторів, які співпрацювали з 
“Україною”, за недостатнє висвітлення історії соціялістичної рево
люції, затушовування клясової боротьби109, за те, “що журнал став тим 
архівом української буржуазної інтелігенції*”110. А таки дійсно архів! Це 
розуміли Сергій і його однодумці, а форма задовольняла тих, хто 
наполегливо добивався конкретних імен винних за напрямок журналу.

Згодом треба було пережити дискусію і щодо власного науко
вого доробку -  “з приводу викриття ворожих концепцій С.В. Шам- 
рая”111, проведену 29 лютого 1932 р. і названу “другим етапом дискусії 
про академіка Грушевського”112, тим самим підкресливши незапереч
ний союз вчителя і учня. Стенограми засідань і виступів113 дають повну 
уяву про характер цієї дискусії та її учасників: П. Глядківський, С. 
Глушко, В. Денисенко, Т. Гавриленко, О. Баранович, М. Ткаченко, В. 
Юркевич, І. Кравченко, Кокошко, Б. Гріщенко, О. Оглоблин. З особ
ливою пристрастю залучилися представники Бюро Історичного циклу 
ВУАН. “Дискусія по Шамраєві, цьому правовірному учневі Грушев
ського не була організовано проведена. На цю дискусію, що відбулася 
29/11 1932 р. без відповідної організації з боку керівництва самопливом 
прибули історики-марксисти Кокошко, Гріщенко, Кравченко, і по своїй 
ініціятиві прийняли участь у викритті фашистської ідеології Шам- 
рая”114, -  зазначалося у звіті про роботу Історичного циклу. Колеги по 
катедрі та її комісіях прагнули до певної об’єктивності, розпочинали 
свої виступи з висвітлення позитивних моментів в науковій діяльності 
Сергія Шамрая. С. Глушко, а за ним і П. Глядківський не могли не 
відзначити, “що наукова продукція С[ергія] Вікторовича] -  це най
більша продукція серед робітників, котрі групувалися навколо ак.

108ІР НБУВ, ф.Х, спр.2786.
109 Там само, спр.2786, арк.17.
110 Там само, арк.24.
111 Там само, спр.4003, 14627.
112 Там само, спр. 14627, арк.14.
113 Там само, спр.4003, 14627.
114 Там само, спр. 1864, арк.73 зв.
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Грушевського”115, В. Денисенко наголосив на особливій працездатності 
дослідника116. Критика була найбільше спрямована проти тематики та 
методологічних аспектів, які науковець успадкував від свого вчителя. 
Кожний на свій лад стверджував: “Методологія С.В. цілком лежить у 
площині методології Грушевського”117, “вся методологія С.В. є 
методологія буржуазного дослідника і стоїть він на позиціях цілком 
антимарксистських, антипролетарських”118. В центрі уваги були основ
ні праці -  “Київська Козаччина 1855 р. (До історії селянських рухів на 
Київщині)”, “Духівництво в селянських рухах Правобережжя в сере
дині XIX ст.”, “Праці М.І. Зібера з поля статистики”. Особливо 
“допікали” за приналежність до самої школи Грушевського: “[...] одним 
із найближчих співробітників, кращих виконавців тих ідеологічних і 
методологічних завдань, котрі ставив у своїх історичних дослідах 
Грушевський, став С.В. Шамрай”119. Авторитетний історик О. Оглоб- 
лин головне завдання дискусії вбачав у соціяльно-політичному виз
наченні наукової школи Михайла Грушевського: “На мою думку вага 
тієї дискусії, що відбувається у справі Сергія Вікторовича Шамрая, 
полягає в тому, що ми маємо тут справу з цілою школою [...], справа не 
тільки в тому, що і формально і по суті належав С.В. до цієї школи. Я 
кажу, що нам доведеться далі визначати школу в цілому ”120. Не 
обійшлося і без підсумків дискусії в дусі часу, які зробив вчений 
секретар Історичного циклу ВУАН І. Кравченко: “В своїй самокритиці
С. Шамрай так і залишився на позиціях войовничого фашизму”12 .

Якщо відсіяти штампи, породжені тогочасною атмосферою, 
спостерігаємо певну особливість: окремі звинувачення, випробувані 
часом, стали істиною. Важко не погодитися з тезою Б. Гріщенко, який у 
своїх узагальненнях висловив думку про свідомий вибір науковця: “Я 
думаю, що говорити в цій аудиторії про те, свідомо чи несвідомо 
займає ці позиції той чи інший представник цієї школи, зайве, адже це 
аксіома. Всяка позиція займається свідомо”122. Важко заперечити 
висновок учасника дискусії, авторитетного історика О. Оглоблина: “[...] 
вибір цього шляху міг бути такий, що можна було б і піти і вийти з 
цього шляху, цей вибір був вільним вибором і С.В. якраз і зробив цей 
вибір”123. Безперечно, Сергій свідомо зробив свій вибір на користь 
української історичної науки. Безперечно, цей вибір був освячений

115 Там само, спр. 14627, арк.5; спр.4003, арк.1.
116 Там само, спр. 14627, арк.9.
117 Там само, спр.4003, арк.З зв.
118 Там само, спр.4003, арк.1 зв.
119 Там само, спр.4003, арк.1.
120 Там само, спр. 14627, арк.25.
121 Там само, спр. 14627, арк.24.
122 Там само, спр.4003, арк.5.
123 Там само, спр. 14627, арк.34.
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зіркою Михайла Грушевського, який на власному досвіді добре знав, 
що наукова кар’єра визначається роллю вчителя і власною 
обдарованістю. Сергій Шамрай мав і вчителя, і талант.

Дискусії, на біду, вже визначили долю С. Шамрая. Невдовзі 
з’явилася і формальна підстава для арешту. Подію 17 червня 1933 р. 
можна по праву назвати вчинком. Позаду були дискусії, але щодня 
були арешти. Це добре усвідомлював Сергій. Проте він не міг від
мовити Михайлові Сергійовичу у проханні врятувати його книги та 
архів, а заодно, чи то на прохання, чи то з власної ініціятиви, і архів 
Історичних установ ВУАН. Документів із дорученням М. Грушевсько
го розшукати не вдалося, проте в протоколі засідання Президії ВУАН, 
яке відбулося після вивозу майна, відзначалося, що С. Шамрай подав 
заяву про дозвіл вивезти приватні речі академіка Грушевського124. 
Відомо також, що Сергій з матір’ю відразу ж написали рідним до 
Москви про наслідки цієї акції. Цей факт можна розглядати як 
важливий додатковий аргумент щодо розпорядження Михайла 
Грушевського врятувати його архів. Вже ЗО червня 1933 р. Марія 
Сильвестрівна писала Ганні Сергіївні: “Передучора одержали Ваші 
листи: твій і Сергія -  сей останній дуже нас схвилював [...]. Дуже, дуже 
жаль бідного Сергія! справді вже через міру посипались на нього 
неприємності! Все ж таки я думаю (властиво ми всі), що він трохи 
перебільшує те все, ще ж се не остаточний вислід і все ще може 
виправитись, от тільки жаль, здоровля се йому коштує і нервів... такий 
се літній спочинок... Ще й М[ихайло] С[ергійович] буде йому 
писати”125.1. Верба, розглядаючи мотиви сміливого вчинку С. Шамрая, 
зауважив, що “в умовах тоталітаризму матеріяли названої [Історичної.
-  С.П.] секції могли відіграти основну роль у репресіях проти родини 
Грушевських”126. Проте “Справа-формуляр на М. Грушевського”, 
досліджена та частково введена до наукового обігу Ю. Шаповалом та
В. Пристайко127, однозначно засвідчує, що “дослідники” ҐПУ збирали 
свій “архів”, джерельна база якого задовольняла їх набагато більше, 
аніж матеріяли наукової діяльносте М. Грушевського, його рідних, 
учнів, всіх тих, хто був позначений клеймом “неблагонадійний, 
український буржуазний націоналіст”.

Тож 17 червня 1933 р. С. Шамрай разом з І. Щітківським та М. 
Карачківським перевезли на підводах до домашнього помешкання М. 
Грушевського на вул. Паньківську, 9 документи наукового архіву 
Історичної секції ВУАН, УНТ у Києві, редакції журналу “Україна”,

124 Державний архів Чернігівської області, ф.8840, оп.З, спр. 10767, арк.62.
125 ЦЩАК України, ф.1235, оп.1, спр.1425, арк.29.
1261. Верба, “Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр.”...,

стор.140.
127 В. Пристайко, Ю. Шаповал, Михайло Грушевський і ҐПУ-НКВД. Трагічне 

десятиліття: 1924-1934...
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бібліотеку та інше майно Історичних установ. Після цього події 
розвивалися за “сценарієм”. Учасник цієї акції І. Щітківський 
повідомив вченого секретаря Історичного циклу І. Кравченка, який З 
липня 1933 р. надіслав рапорт до Соціяльно-економічного відділу 
ВУАН з проханням вжити заходів і притягнути до відповідальності С. 
Шамрая та його колег128. Вже наступного дня облвідділ ҐПУ отримав 
відповідне повідомлення віце-президента ВУАН академіка О. 
Палладіна під грифом “таємно”129. Вчинок С. Шамрая став підставою 
як для його звільнення з посади наукового співробітника, що було 
ухвалено на засіданні Президії ВУАН 15 липня 1933 р., так і арешту, 
який відбувся 17 липня 1933 р.130.

Слідча справа 1933 р. рясніє головним “звинуваченням” -  
родинні зв’язки та вплив М. Грушевського, участь в націоналістичній 
контрреволюційній організації. Рясніє справа і категоричним запе
реченням Сергія своєї контрреволюційної діяльносте. Один допит від 
28 вересня 1933 р. та свідчення від 10 грудня 1933 р. містять лише 
визнання націоналістичних поглядів у власних наукових працях. 
Михайло, Марія і Катерина болісно сприймали арешт небожа і брата. 
За умов “почесного вигнання” до Москви вони нічим не могли 
зарадити, лише в листах обережно висловити свої почуття. “Дорога 
Галю! От вже і кінчається сей тяжкий рік, думаю, що одержиш ти сього 
листа вже у Новім році: не буду ні поздоровляти, ні висказувати ніяких 
бажань, все се була б гірка і не на місці іронія... Які там гаразди й 
бажання!!! Краще й не згадувати”131 -  писала Марія Гру шевська за 
декілька днів до нового, 1934 року, який для Сергія став роком 
першого гулаґівського терміну. За вироком судової трійки при колегії 
ДПУ УРСР від 8 березня 1934 р. С. Шамрай був засуджений до трьох 
років виправно-трудових таборів132. Табір на Далекому Сході, де 
відбував термін Сергій, мав, за влучним визначенням Р. Пирога, 
глумливу назву “Свободный”.

Єдиний збережений лист з цього табору від 6 листопада 1934 р. 
сповнений оптимізму і надії на повернення: “Вы пишете, дорогая 
мамочка, что готовите мне подушку. Не надо, дорогая, вещей у меня и 
без того много, а на моей подушечке хоть и скверно спать, но я уже год 
с третью прожил на ней, -  думаю осталось менше”133. Він прохає 
прислати документи про освіту, повідомляє про книжку ударника, яку 
отримав “за хорошую работу”, розуміючи скруту, цікавиться, чи

128 Там само, арк.59 зв.
129 Там само, арк.60.
130 Там само, арк.62, 52, 54.
131 ЦЦІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1425, арк.ЗЗ.
132 Там само, арк.91.
133 Лист С. Шамрая до матері. 6 листопада 1934 р. 3 родинного архіву B.C.

Шамрай.
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вдалося продати роботи В. Кричевського, заперечує проти пересилки 
продуктів. Згадує і “дядю Жоржа”134, сподіваючись, що він допоможе 
матері з приїздом на побачення. Повідомлення про посилку, отриману 
від Катерини Грушевської з Кисловодська, ще раз засвідчує про 
успадковані від старших почуття родинного пієтизму. Зіставивши дату 
листа Сергія (6 листопада 1934 р.) і дату відомого листа Катерини до 
Ольги Грушевської135 (28 жовтня 1934 р.) зі звісткою про тяжкий стан 
Михайла Сергійовича після операцій, усвідомлюєш, що Катерина 
навіть за таких складних обставин потурбувалася і підтримала брата. 
Зрозуміло, що це був прояв турботи не лише Катерини, але і батьків. 
Не маємо документального підтвердження, чи отримав Сергій вістку 
про смерть рідної людини і вчителя. Якщо так, то це були найтяжчі 
хвилини його табірного життя.

Мати Ганна Сергіївна, як могла, боролася за звільнення сина. У 
своєму зверненні до наркома НКВС УРСР В. Балицького вона писала: 
“Единственная вина сына была та, что он родной племянник академика 
Грушевского, ибо в тот период к академику Грушевскому было небла
гоприятное отношение”136. Прохання було відхилено, серед мотивів -  
контрреволюційне минуле і контрреволюційні зв’язки на Україні137.

На початку березня 1936 р. закінчився перший ґулаґівський 
термін Сергія Шамрая. Він повернувся в Україну, оселився в Чернігові, 
де працював старшим референтом обласного управління народно
господарського обліку. Як тільки репресії досягли свого апогею, 7 
серпня 1937 р. прокурор Чернігівської області підписав постанову про 
арешт С. Шамрая138. Арешт і трус відбулися вночі 9 серпня 1933 р. на 
очах у доньки, яка проводила свої канікули з батьком. “Саме в цю ніч 
батька свого я бачила востаннє”139, -  напише в своїх спогадах Вікторія 
Сергіївна. 16 серпня трус відбувся і в Києві, в квартирі дружини, 
Валентини Іванівни Андрійко. Всі забрані в Чернігові і Києві 
документи, серед них листування, 14 жовтня 1937 р. було спалене140.1 
знову, як і 1933 р., два допити і ті ж звинувачення -  участь в контр
революційній організації УВО, націоналістична діяльність, організація

134 Георгій Іполитович Ломов-Оппоков (1888-1937) -  двоюрідний брат 
Михайла, Олександра, Ганни Грушевських по матері, займав високі посади в Кремлі, 
обирався членом ЦК ВКП(б) та ЦВК СРСР. 3 його ім’ям пов’язана одна з версій про 
обставини звільнення Михайла Сергійовича Грушевського з-під арешту у 1931 р. 
Певно, ця версія та роля Георгія обговорювалася в родині, і він сприймався як людина 
впливова, яка зможе допомогти в полагодженні справи поїздки Ганни Сергіївни до сина.

135 ЦЦІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1396, арк.36-39.
136 Державний архів Чернігівської області, ф.8840, оп.З, спр. 10767, арк. 99 зв.
137 Там само, арк.92-94.
138 Там само, арк. З, 5.
139 Спогади зберігаються в архіві Історико-меморіяльного музею Михайла 

Грушевського.
140 Державний архів Чернігівської області, ф.8840, оп.З, спр. 10767, арк. 12.
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антирадянської роботи в Чернігові141. Як не домагалися слідчі, Сергій 
Шамрай і цього разу категорично відкидав всі звинувачення: 
“заперечую”, “не вів”, “не визнаю себе винним”142. Знову згадали 
родинні зв’язки з Михайлом Грушевським, використали свідчення М. 
Козоріза, В. Атаманюка, Ф. Ернста, зібрані під час слідства 1933 р. Для 
завершення справи залучили “зізнання” членів “контрреволюційного 
підпілля” в Чернігові М. Курбацького та І. Ковтуновича про зв’язки з
С. Шамраєм143.

В сучасних дослідженнях про нищення школи М. Грушев- 
ського не раз наголошувалося про зраду учнів. Проблема непроста і 
вимагає неупередженого дослідження з залученням усього комплексу 
архівних джерел, насамперед матеріалів з Архіву Служби безпеки 
України, які ще лишаються недоступними для дослідників. Поза тим, 
слідчі справи Сергія Шамрая -  незаперечний доказ мужности і 
добропорядносте цієї людини. Він не зрадив не лише свого вчителя і 
дядька, він не зрадив жодного із своїх колеґ. Своєю впертою 
категоричною відмовою визнати провину як у 1933 р., так і у 1937 р. 
він прагнув врятувати тих, хто залишався на волі.

Вирок був винесений у Москві. Особлива нарада при НКВС 
СРСР 28 березня 1938 р. постановила -  8 років виправно-трудових 
таборів. Сергій дізнався про це рішення лише на Колимі. У своєму 
першому після вироку листі писав: “Дорога моя мамочко! Пишу цього 
листа з дороги. 9/У виїхав до Ніжина, а 21N  до Харкова, звідки на 
етап. [...] їдемо на Далекий Схід, а чи лишимося там, чи повезуть далі й 
на Колиму (бухта Нагаєва) -  невідомо. Термін теж не знаю, тай взагалі 
нічого. Знаю тільки, що Особое Совєщаніє дає щиро -  10 -  8 років, 
отже мабуть і мені щось подібне”144. Трохи пізніше повідомив : 
“Нахожусь я в Колыме, осужден на 8 лет. Мой адресс: ДВК, бухта 
Нагаєва, СГПУ, прииск “Партизан”, мне (имя и отч. полностью, т.к. 
есть однофамильцы)”145. І лише на кінець року конкретніше: “Вы 
спрашиваете, за что я осужден? Я осужден Особым совещанием НКВД 
СССР (Москва), статья КРД (к-р. деятельн.), -  8 лет. Суть старая. Если 
можно, подайте просьбу о пересмотре Вышинскому”146.

Лише з табірних листів дізнаємося і про місце, де провів

141 Там само, арк.40.
142 Там само, арк.17, 20, 22, 23 зв.-24 зв.
143 Там само, арк.29-38.
144 Лист С. Шамрая до матері. 21 червня 1938 р. (Цей єдиний лист, відправ

лений по дорозі в табір неофіційним шляхом, написаний українською. Всі інші -  росій
ською, на окремих стоїть відмітка -  “Проверено”). З родинного архіву B.C. Шамрай.

145 Лист С. Шамрая до матері, дружини і доньки. Літо 1938 р. 3 родинного 
архіву B.C. Шамрай.

146 Лист С. Шамрая до матері. 18 листопада 1938 р. 3 родинного архіву B.C.
Шамрай.
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останній рік свого життя Сергій Шамрай. Копальня “Партизан” 
розташовувалася на 500 км “вглубь страны” від центральної точки 
“Севвостлага” бухти Нагаєва, яка 1939 р. отримає статус міста -  
славнозвісний Магадан. Найближчий, в 12 км, телеграфний пункт і 
управління знаходилися в Хатиннах (сучасна Магаданська область). 
Трохи далі від Хатиннах, близько 120 км на північний схід, знаходився 
радгосп Ельген, де відбувала покарання Катерина Грушевська, якій в 
1940 р. посилала листи Марія Сильвестрівна. Дуже коротко і лаконічно 
розповідає Сергій про клімат, а власне про умови: “Вы спрашиваете, 
какая тут природа и климат? Сопки, сопки и сопки, покрытые мелким 
лесом, а между ними прииски. Мелкие, горные речушки. Последнее 
время перед болезнью работал в лесу, лесорубом. Климат здесь 
суровый, доходит до -  70°. В лесу белые куропатки, белые зайцы. 
Местного населения здесь нет. Вот и все”147.

Сім листів і телеграма, які отримали рідні від Сергія Шамрая 
після другого арешту, сповнені відчаю. З болем проявляються 
нелюдські умови, жахливий фізичний і гнітючий моральний стан. 
Кожний лист, як прощання. Кожний лист -  заклик подбати про єдину 
улюблену доньку: “Хай вже я без вини загину, але надіявся, що хоч ви 
всі зацілієте, [...] прошу подбати про доню, -  вона вам замінить 
мене”148, “смело махните на меня и заботьтеся только о Торочке”149, “я 
уже писал вам, дорогая, что имею 8 лет, а потому особых перспектив и 
надежд не имею”150. Один-єдиний лист до доньки -  як заповіт: 
“Придется тебе тяжело, но верь дорогая, что я тут не виноват, не 
сердись, люби и помни своего несчастного отца. Мои книги, если они 
целы, возьми себе, читай, но береги и не раздавай их. Они лучшие 
друзья. Целую тебя крепко и люблю от души. Пиши, учись хорошо и 
помни обо мне. Твой татко”151. Книги стали для Вікторії Сергіївни не 
лише друзями, вони стали її професією. Майже ЗО років вона 
присвятила бібліотечній справі. Найбільша святиня її життя -  пам’ять 
про батька. Його ім’ям вона назвала свого першого онука.

З листів Сергія зрозуміло, що він нічого не відав про жахливе 
літо 1938 р. на Паньківській, 9 -  арешт Катерини і Олександра 
Грушевських. Ганна Сергіївна бачила позначки “проверено” і добре 
усвідомлювала, що її листи читає першим не Сергій. Вона не могла

147 г»Там само.
148 Лист С. Шамрая до матері. 21 червня 1938 р. 3 родинного архіву B.C.

Шамрай.
149 Лист С. Шамрая до матері, дружини і доньки. Літо 1938 р. 3 родинного 

архіву B.C. Шамрай.
150 Лист С. Шамрая до матері. 27 липня 1938 р. 3 родинного архіву B.C.

Шамрай.
151 Лист С. Шамрая до доньки. 27 липня 1938 р. 3 родинного архіву B.C.

Шамрай.
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дозволити собі ускладнити цими новинами і без того тяжкі ґулаґівські 
будні сина. Як останню надію, яка підтримає його фізично, чекав 
посилки від рідних. Телеграма кінця 1938 р. про отримані гроші, 
посилки і листи була останньою звісткою від Сергія.

У слідчій справі зберігається повідомлення управління 
“Севвостлага” в обліковий відділ НКВС СРСР про смерть 4 січня 1939 
р. Сергія Вікторовича Шамрая152. Документ позначений грифом 
“секретно”, отже не для рідних. Цю трагічну новину їм сповістили 
добрі люди. “Довідалися ми про це з коротенької записки, яку нам 
прислала, не називаючи себе, жінка, яка працювала в той час у лікарні. 
Офіційне повідомлення про смерть татка я одержала лише у 1995 
році”153, -  пише у своїх спогадах Вікторія Сергіївна Шамрай.

В окупованому Києві 1943 р. померла мати, Ганна Сергіївна 
Грушевська-Шамрай, того ж року в Магаданських таборах загинула 
улюблена двоюрідна сестра Катерина, ще раніше, 1942 р. -  дядько і 
перший вчитель “Сашенька”. Клопотання про реабілітацію подав З 
жовтня 1957 р. найближчий друг Сергія, чоловік його сестри Ольги 
Василь Денисенко. 20 грудня 1958 р. справа С. Шамрая була закрита 
постановою Чернігівського обласного суду “за недостаточностью 
собранных доказательств”154. Справжня реабілітація прийшла лише ЗО 
листопада 1992 р.155.

Сергій Шамрай прожив неповні 40 років. Ще менше, лише 33 
роки, подарувала йому доля для реалізації творчих задумів. За 10 років 
напруженої наукової праці він не встиг розкрити всі грані свого 
таланту. Але він з честю пройшов обраний шлях, гідно репрезентуючи 
українську історичну науку та славний рід Грушевських.

152 Державний архів Чернігівської області, ф.8840, оп.З, спр. 10767, арк. 103.
153 Спогади зберігаються в архіві Історико-меморіяльного музею Михайла 

Грушевського.
154 Державний архів Чернігівської області, ф.8840, оп.З, спр. 10767, арк. 150 зв.
155 Там само, арк. 155.


