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УДК 908(092) Отамановський (477.54)

Ігор Робак (м. Харків)

Валентин Отамановський як один з фундаторів
сучасного вітчизняного краєзнавства

Стаття присвячена внеску В.Д. Отамановського в теорію і практику сучасного вітчизня-
ного краєзнавства. Аналізується його науково-практична діяльність на Поділлі в 20-ті роки
ХХ століття. Розглядаються напрацювання  щодо вивчення та поширення інформації про іс-
торію регіону, його культуру, природу, населення, економіку, медицину.  Підкреслюється їх но-
ваторський характер. Доводиться, що В.Д. Отамановський був першопрохідником в розробці
багатьох теоретико-методологічних засад краєзнавства і застосуванні їх на практиці; що
його діяльність справила значний вплив на формування сучасного розуміння краєзнавства, за-
кладала його підвалини, формува ла краєзнавче мислення. Отже, можемо вважати В.Д. Ота-
мановського одним з фундаторів  українського краєзнавства.
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єзнавча бібліографія, «Кабінет виучування Поділля».

Виповнилося 120 років від народження Ва-
лентина Дмитровича Отамановського (1893–
1964) – відомого громадсько-політичного
діяча, героя українських національно-визволь-
них змагань 1917–1918 рр., знаного вченого,
дослідника широкого гуманітарного, прак-
тично енциклопедичного спектру – краєзнавця
і пам’яткознавця, фахівця з історії та права
українських міст середньовіччя, історії меди-
цини й аптечної справи, історика науки, біб-
ліографа, видавця і письменника, перекладача
і знавця багатьох мов, педагога, організатора
науки, просвітянина та освітянина,  доктора
історичних наук, професора.

Представлена розвідка стосується краєз-
навчої спадщини вченого. Чи віддається йому
належне сьогодні в цій царині? Здається, що
ні. Адже в сучасних підручниках, навчальних
посібниках і теоретико-методологічних сту-
діях з краєзнавства його ім’я навіть не згаду-
ється. Це стосується, наприклад, посібників
з історичного краєзнавства М. Близняка [1]
і О. Уривалкіна [2], курса лекцій з краєзнав-
ства Л. Жванко [3], статей О. Кашаби [4]
, М. Костриці [5] тощо. Тільки у навчальному
посібнику з історичного краєзнавства ЛНУ
ім. І. Франка [6, с. 88] та в статті Я. Верменич
про суб’єктивні межі та об’єктивні можли-
вості історичного краєзнавства мимохідь
цитується В.Д. Отамановський [7, с. 135].

А втім його роль у становлення сучасного
вітчизняного краєзнавства, на наш погляд,
заслуговує на значно більше. 

Тому в даній статті ставиться мета проа-
налізувати теоретичний доробок і практичну
діяльність В.Д. Отамановського на ниві кра-
єзнавства й на підставі цього аналізу довести
вагомість, значущість його внеску в станов-
лення сучасного вітчизняного краєзнавства
на рівні одного з фундаторів, а отже підняти
вченого на належну йому в цьому плані
висоту.

Як відомо, Валентин Отамановський в
20-х рр. ХХ ст. вивчав Поділля. Ним вперше в
Україні створено краєзнавчий центр – Він-
ницьку філію Всенародної бібліотеки України
ВУАН [8]. Вона, за словами самого Валентина
Дмитровича стала «базою для розгортання до-
слідно-краєзнавчої праці…, й основним зав-
данням її поставлено – зібрати  всю літературу
про Поділля, всіма мовами» [9, с. 16].   

Завдяки його енергії та винятковому енту-
зіазму Вінницька філія бібліотеки ВУАН за-
явила про себе  як про дійову наукову та куль-
турно-освітню установу республіки. Вже на
середину 1920-х років її фонди налічували
понад 110 тисяч томів, з яких 40 тисяч були за-
каталогізовані. Гордість бібліотеки становили
90 найменувань унікальних рукописів та старо -
друків, а також  відділ «Подоліка», де знайшла
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своє місце різноманітна література про По-
ділля,  видана кількома мовами народів світу.
Вперше в Україні  під керівництвом В.Д. Ота-
мановського було зібрано і впорядковано
величезний газетний фонд, у якому значну
цінність мали видання доби українських
визвольних змагань. Подібного опрацювання
базових фондів та їх комплектування не мав
тоді жоден з регіонів України.

Окрім роботи, властивої універсальній
книгозбірні, як крайова наукова книгозбірня,
Філія виконувала такі завдання: а) збирала й
каталогізувала літературу про Поділля (вклю-
чаючи  й Галицьке Поділля), створювала базу
для нового дослідження усього Поділля;
б) здійснювала дослідно-книгознавчу працю,
особливо вивчаючи часописи Поділля; в) через
свій «Кабінет виучування Поділля» (про який
ітиметься нижче) вела наукові дослідження
краю та публікувала набуті матеріали з розмі-
щенням при них вичерпної спеціальної біб-
ліографії; г) здійснювала організаційно-краєз-
навчі заходи, створюючи  мережу краєзнавчих
товариств і видаючи спеціальний орган –
«Інформаційний  огляд  дослідно-краєзнавчої
праці   на Поділлі»  [10, арк. 21; 11; 12].

На 1 жовтня 1926 року плідно працювали
такі відділи: 1) український з підвідділами:
музичним, революції на Україні, І.Я. Франка,
Т.Г. Шевченка, Буковини, Волині, Галичини,
Донеччини, Закарпаття, Зеленого Клину, Кате-
ринославщини, Київщини, Кубані, Поділля,
Полтавщини, Таврії, Харківщини, Херсон-
щини, Чернігівщини; 2) загальний відділ з під-
відділом сільського господарства; 3) відділ
марксизму з підвідділом ленінізму; 4) газетно-
графічний відділ з підвідділом «Преса По-
ділля»; 5) відділ стародруків і рукописів, у
якому зберігались інкунабули, грамоти й листи
ХVІІ–ХVІІІ століть тощо. Тобто, маємо повне
право сказати, що саме там і тоді В.Д. Отама-
новським запроваджувались і виокремлюва-
лись такі нові в Україні галузі краєзнавства, як
музичне, літературне, бібліотечне і бібліоло-
гічне. А в інших регіонах нічого подібного
тоді ще не існувало.

Серед  множини  матеріалів  В.Д. Отама-
новському вдалося винайти унікальні рари-
тети  [13, арк. 135]. Тому особливо важливого

значення Валентин Дмитрович надавав скла-
данню наукової бібліографії краю. Про це він
доповідав на Першій конференції наукових
бібліотек України в Києві 1925 року. Особисто
Валентин Дмитрович склав серію бібліогра-
фічних та наукових картотек і реєстрів, а саме:
бібліографічні відомості про життя М.М. Ко-
цюбинського, про місця та персоналії,
пов’язані з Коцюбинським, картотеку заміток
про епоху, в яку жив письменник.

Упродовж одного 1926 року було доуком-
плектовано й закаталогізовано пресу Поділля,
що обіймала майже століття (1838–1926 рр.),
мала понад 200 назв,  приблизно 13000 окре-
мих номерів.  

Інтерес до  історії книгодрукування спону-
кав В.Д. Отамановського  створити у 1928 році
Музей друку. Вчений також готував відкриття
Філії Природничо-господарського музею, вис-
тупив ініціатором і консультував організаторів
Музею Михайла Коцюбинського у Вінниці.
В.Д. Отамановський  забезпечував науково-
методичне керівництво мережею краєзнавчих
осередків, які жваво створювалися в населе-
них пунктах Поділля, зокрема краєзнавчих
музеїв у Тульчині та Могилеві-Подільському.
І все це також вперше в Україні.

Значною подією в розвитку вітчизняної
краєзнавчої бібліографії став вихід у Вінниці
«Часописів Поділля» [14]. Цей історично-
бібліографічний збірник був задуманий як
перший том матеріалів до історії друку та біб-
ліографії Поділля. Він поділяється  на три ча-
стини, що належать окремим авторам, роботу
яких поєднано загальною редакцією В.Д. От-
амановського. Як додаток включено до збір-
ника інформаційну замітку «Звідомлення Біб-
ліографічної Секції Кабінету виучування
Поділля Вінницької Філії Всенародної бібліо-
теки України при Українській Академії наук з
1-го квітня 1926 до 1-го квітня 1928 року»  ав-
торства самого Валентина Дмитровича [11]. 

Українська бібліографічна література,
особливо та, що стосується періодики, за часів
В.Д. Отамановського була ще мало розроб-
лена. Тому кожна праця на зразок збір ника
«Часописи Поділля» вважалася за велике до-
сягнення української бібліографії. Численні
матеріали, які опрацьовував  Отамановський



разом зі своїми співробітниками, тоді не були
ще бібліогра фічно вивчені й  систематизовані,
тож їх систематизація стала значним внеском
в україн ську бібліографію.

З ініціативи В.Д. Отамановського у квітні
1924 р. при Вінницькій філії Всенародної біб-
ліотеки ВУАН було відкрито перший в Україні
краєзнавчий науково-методичний центр
«Кабінет виучування Поділля» [15, 3–3 зв.].
Це слід вважати визначним досягненням
В.Д. Отамановського. Фактично відкриття
цієї установи започаткувало систематичне і
комплексне дослідження краю та поширення
знань з його історії, культури, природи, народ-
ного господарства. Як  напрям діяльності ви-
окремилася методична робота. Для дослід-
ницької роботи були згуртовані місцеві
науковці, аматори-краєзнавці (усього близько
30 осіб), об’єднані у колегію наукових кон-
сультантів – керівний науковий орган Кабі-
нету. Вони вивчали рідний край, створювали
бібліотечно-бібліографічну базу для дослід-
ників, здійснювали просвітницькі заходи.
Працювали без будь-якого державного фінан-
сування,  на  громадських засадах,  на ентузі-
азмі  науковців з-поміж консультантів Кабі-
нету і самого директора Філії В.Д. Отама-
нов ського [16].

Від 1925 року й аж до свого арешту в 1929
році В.Д. Отамановський очолював науково-
координаційну діяльність Кабінету. Першо-
черговим його завданням було об’єднання
зусиль як професійних вчених, так і аматорів-
краєзнавців у всебічному вивченні краю. До
установи переважно входили дослідники з
Вінниці та Кам’янця-Подільського, які скла-
дали представницьку колегію наукових кон-
сультантів.

«Кабінет виучування Поділля» складався
із секцій: бібліографії та історії друку, са-
дово-городньої, історії Вінниці та її околиць,
увічнення пам’яті Михайла Коцюбинського.
Створений при Кабінеті книжковий відділ
«Подоліка» мав величезний фонд літератури
й періодичних видань. Було опубліковано
26 випусків праць Кабінету, які дали всебіч-
ний опис Поділля, його природи, народного
господарства,  історії,  пам’яток старовини
тощо [17].

«Кабінет виучування Поділля», керований
Отамановським, тільки, скажімо, за 1926 рік
підготував до друку: 1) перший том «Бібліог-
рафії Поділля»; 2) збірник праць «Преса По-
ділля», який вийшов у світ з нагоди 150-ліття
української преси і обіймав матеріали майже
за ціле сторіччя; 3) перший том праці С. Горо-
децького «Сільське господарство Поділля
перед першою світовою війною (1870–1914)»;
4) працю Ю. Сіцінського (Січинського) «На-
риси з історії Поділля», ч. 1; 5) матеріали про
фауну Поділля. 

Того  ж  року за редакцією  В.Д. Отаманов-
ського вийшли  з  друку:  праці В. Храневича
«Ссавці Поділля», «Птахи Поділля», «Минуле
фауни Поділля» та «Нарис фауни Поділля»;
фундаментальна праця В.Д. Отамановського
«Краєзнавство на Поділлі»;  монографія М. Бі-
лінського «Вінницький Замок»;  колективна
праця-плакат «Опис Вінницької округи».
Всеукраїнська комісія преміювання наукових
праць відзначила доробок професора  Хране-
вича  премією на конкурсі 1926 року. 

Вінницька філія Всеукраїнської бібліотеки
та «Кабінет виучування Поділля» видавали
щорічний журнал «Звідомлення».  Було розпо-
чато друкування циклу розвідок про Поділля:
проф. Л. Данилова «Клімат Поділля», О. Са-
востьянова «Дика рослинність Поділля»,
Г. Махова «Ґрунти Поділля». Для зв’язку між
краєзнавчими установами Кабінетом вида-
вався «Інформаційний огляд дослідно-краєз-
навчої праці на Поділлі». У рамках всебічного
опису краю було започатковано видання стис-
лої «Енциклопедії поділлєзнавства». Спочатку
планувалося 16–18 випусків, але згодом у цій
серії  за редакцією В.Д. Отамановського та
його авторства було видано 26 випусків. Серед
них слід назвати такі збірники: «Краєзнавчий
часопис» (1926), «Звідомлення Вінницької фі -
лії Всенародної бібліотеки та Кабінету виучу -
вання Поділля» (1926, 1927);  «Вінниця, її око-
лиці та Вінницька округа» (1927), «Часописи
Поділля» (1927/1928), М. Білінського «Часо-
писи  Поділля  в межах УСРР» (1927/1928);
монографічні дослідження: А. Зекцера «1905
рік на Поділлі» (1925),  О. Бирулі  «Ріка Бог та
її сточище: гідрологія ріки та використання її
енергії» (1928) та інші. 
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Про високий науковий рівень  видань Ка-
бінету свідчить той факт, що шість із них  були
відзначені заохочувальними преміями на
всеукраїнських конкурсах, а плакат «Опис
Вінницької округи» (1926), надрукований на-
кладом 500 примірників для шкіл і державних
установ, критика визнала як взірцеве видання.
Плакат було підготовлено В. Отамановським,
В. Самутіним за участі О. Савостьянова,
Л. Тимошенка, Л. Данилова. У ньому місти-
лася стисла інформація  стосовно географіч-
ного розташування,  ландшафту, клімату, вод-
них ресурсів  і корисних копалин, рослинного
і тваринного світу, економіки, історії та куль-
тури краю. У рецензії Костянтина Дубняка
плакат названий «першим на Україні проявом
справжнього краєзнавства» [18]. На цих при-
кладах бачимо, що географічне краєзнавство
теж посідало чільне місце в діяльності
В.Д. Отамановського.

Науковці-краєзнавці Вінниччини оголошу-
вали результати своїх досліджень на засідан-
нях, читали лекції для жителів міста, публіку-
вали окремі книжки, які мали формувати так
звану «Енциклопедію поділлєзнавства» [16].

«Кабінет виучування Поділля» велику
увагу приділяв питанням економічного роз-
витку краю. Науковці Кабінету разом із Він-
ницьким окрпланом здійснювали планові
економічні дослідження, зокрема вивчення
річки Буг та її приток, фауни водоймищ, риб-
ного господарства Вінницької округи – під
науковим керівництвом зоолога-іхтіолога
професора Д.Є. Белінга. Також здійснюва-
лось камерально-експедиційне обстеження
лісів Вінницької округи (експедиція працю-
вала під керівництвом професора сільськогос-
подарської економіки Київського сільськогос-
подарського інституту В. Шевчука). У планах
Кабінету  були й інші обстеження, зокрема
розвитку скотарства, з’ясування причин ма-
лого поширення бурякосіяння в краї на загаль-
ному фоні інтенсифікації сільського господар-
ства. Отже, і така галузь, як економічне
краєзнавство не залишилась поза увагою Ва-
лентина Отамановського.   

Водночас Кабінету відводилася роль коор-
динаційного центру науково-дослідної роботи
цілого ряду місцевих установ і «притягнення

найширших верств громадянства, поширення
мережі краєзнавчих товариств та керівництва
їх працею» [8, с. 1–2]. Так,  саме за сприяння
Кабінету протягом 1925 року були засновані
Вінницьке округове краєзнавче товариство та
Кам’янець-Подільське наукове товариство при
ВУАН. Останнє навіть  на етапі  становлення
зарекомендувало себе як  кваліфікована струк-
тура, що взялася за планомірне вивчення й по-
пуляризацію природи, історії, культури, народ-
ного господарства краю [19, арк. 7 зв].

Завдяки В.Д. Отамановському в 1926 р.
було створено Комісію для вивчення Вінниці
та її околиць. За рік почало діяти Тульчинське
краєзнавче товариство. В.Д. Отамановський
взяв участь у розробленні та публікуванні ма-
совим тиражем типового статуту округового
(районного) краєзнавчого товариства, орієн-
товного плану його роботи, програм для зби-
рання відомостей про край, рекомендованого
покажчика літератури про Поділля, які мали
допомогти початківцям зробити перші кроки
на ниві краєзнавства. Видавалися інформа-
ційні бюлетені, що узагальнювали й поширю-
вали досвід краєзнавчої роботи в Поділь-
ському регіоні. У практиці роботи «Кабінету
виучування Поділля» важливе місце займали
прилюдні доповіді за матеріалами досліджень,
які відбувалися двічі на місяць і привертали
увагу численних слухачів [20, арк. 284; 21,
с. 5, 11; 22, с. 72].  

В.Д. Отамановський намагався удоскона-
лювати організаційну структуру Кабінету, вва-
жаючи, що його слід перетворити на науково-
дослідний інститут з вивчення краю, який діяв
би у структурі ВУАН і мав у своєму розпоряд-
женні лабораторії, музеї, метеорологічну стан-
цію. 

Діяльність «Кабінету виучування Поділля»
отримала високу оцінку наукової громад-
ськості [23, с. 57]. Влітку 1929 р. Президія
ВУАН ухвалила рішення про перетворення
його на державну установу та виділення асиг-
нувань на 1929/1930 рр. у розмірі 10 тисяч кар-
бованців на проведення дослідницької роботи
[17]. Президент ВУАН Д.К. Заболотний запро-
понував В.Д. Отамановському узагальнити до-
свід створення й діяльності Кабінету вивчення
краю для того, щоб перенести цей досвід  на

Валентин Отамановський як один з фундаторів сучасного вітчизняного краєзнавства

49



Полтавщину, Житомирщину, Київщину та
Донбас  [9, с. 18]. Йому було доручено розро-
бити план організації аналогічних кабінетів у
Житомирі, Полтаві, на Донбасі. Надіслана
ученим до Президії ВУАН з цього приводу до-
повідна записка стала основою його ґрунтов-
ної статті  «Про потребу утворення кабінетів
вивчення територій у культурно-економічних
осередках УРСР міжокружного (краєвого) зна-
чення» (1929) [24], яка викликала значний сус-
пільний резонанс. Отже, в ті роки наукова
спільнота УСРР вважала В.Д. Отамановського
першим і найкращим краєзнавцем України.

В.Д. Отамановський писав: «Утворення на
периферії кабінетів вивчення відповідних
країв пов’яже ВУАН з периферією, щільніше
притягне ВУАН до соціалістичного будівниц-
тва, висуне до науково-дослідних робіт кадри
місцевих наукових робітників та притягне на
переведення досліджень чималі кошти з ок-
рбюджетів» [там само, с. 34]. Наведену тезу
підтверджував приклад «Кабінету виучування
Поділля» у Вінниці, що, існуючи від 1924 р. та
не одержуючи ні від НКО, ні від ВУАН жодних
субсидій, об’єднав для всебічного дослід-
ження Поділля близько 30 дослідників, видав -
ши 26 випусків праць,   переважна більшість
яких є монографічною розробкою певних пи-
тань, а деякі   (вип. 1, 4–7, 18) навіть премію-
валися на всеукраїнських конкурсах. 

В.Д. Отамановський наголошував, що
кабінети  з вивчення певних країв слід утво-
рювати тільки в культурно-економічних осе-
редках міжокружного значення (наприклад
Житомирі, Полтаві тощо), які мають кадри на-
укових співробітників та відповідні умови для
розвитку. Кабінети повинні бути державними
установами, а не громадськими організаціями;
розвиток їх вимагає також створення в назва-
них містах наукових книгозбірень державного
значення. Так, він писав у 1929 році: «У пи-
танні про найкращі організаційні форми може
виникнути сумнів, чи не доцільніше замість
кабінетів установи з такими ж завданнями
створити як товариства при ВУАН, однак це
була б помилка. Досвід багатьох таких това-
риств показав, що вони є здебільшого органі-
заційно кволі, а ця кволість криється в їхній
структурі виборності та безплатності праці ке-

рівників. Даючи кошти, ВУАН, звичайно, по-
винна мати право призначати та звільнювати
керівників кабінетів. Тому за досвідом Кабі-
нету виучування Поділля подібні кабінети по-
винні бути установами з пересічним держбюд-
жетом 10.000 крб.» [там само, с. 35]. Сам
Валентин Дмитрович ладен був заради вті-
лення в життя своїх ідей їхати на схід і пропо-
нував академікові Д.К. Заболотному свої по-
слуги щодо створення «Кабінету вивчення
Донбасу» [23, с. 63]. 

В.Д. Отамановський вважав, що охоплення
України кабінетами і взагалі розгортання в
крайових осередках науково-дослідних уста-
нов та вищих шкіл доцільне у парі зі створен-
ням мережі державних наукових книгозбірень.
Основне завдання крайової державної науко-
вої книгозбірні має полягати у збиранні всіх
публікацій та складанні бібліографії рідного
краю. Керівництво кабінетами належить зосе-
редити в Комісії краєзнавства ВУАН, яка по-
винна видавати свій орган. Слід уникати поми-
лок, допущених під час заснування  в 1925 р.
Українського Комітету Краєзнавства, утворе-
ного на зразок російського «Краеведения»,
щоб керувати краєзнавчими організаціями,
яких насправді не існувало. В УСРР  краєзнав-
чий рух тільки зароджувався. От чому
В.Д. Отамановський  головними завданнями
Комісії  краєзнавства ВУАН визначав: а) керу-
вання науково-дослідною працею кабінетів,
пов’язування їхньої діяльності з роботою
ВУАН та її окремих установ; б) створення кра-
єзнавчого органу, підготовку кадрів перифе-
рійних дослідників-краєзнавців через систе-
матичне  публікування  їхніх матеріалів та
замовлення нових матеріалів; в) проведення
крайових та окружних конкурсів на найкра-
щий опис тогочасного села за розробленими
типовими програмами,  оприлюднення премі-
йованих описів як у часописах,  так і  окре-
мими виданнями. 

Учений стверджував, що Комісія краєзнав-
ства аж ніяк не повинна стати адміністра-
тивно-організаційним центром для мережі ни-
зових краєзнавчих організацій, однак вона має
науково і методично спрямовувати зусилля по-
одиноких краєзнавців на всій території УСРР,
залучати їх до праці в часописі та до всебіч-
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ного опису своїх сіл.  В.Д. Отамановський вва-
жав також за потрібне координувати діяль-
ність Краєзнавчої комісії з діяльністю Україн-
ського географічного інституту і з цією метою
запросити до її складу професора   Рудниць-
кого. Оскільки чимала частина роботи  поля-
гала у стимулюванні досліджень продуктив-
них сил, В.Д. Отамановський закликав
поєднувати цю діяльність із працею Комісії  з
вивчення продуктивних сил при ВУАН. А щоб
Комісія краєзнавства ВУАН мала тісніший
зв’язок з периферією, до її складу слід  вклю-
чити  керівників усіх створених кабінетів [23].                      

У ті роки Валентин Дмитрович багато
зробив для закладення підвалин сучасного віт-
чизняного краєзнавства. Спрямовуючи діяль-
ність Кабінету, він орієнтувався на науково-до-
слідні методи, бо вважав краєзнавство
комплексною науковою дисципліною. Своє
розуміння ролі  цієї науки Валентин Дмитро-
вич пояснив на Першому Всеукраїнському
з’їзді з вивчення продуктивних сил і народ-
ного господарства України, що відбувся в
Києві у грудні 1924 – січні 1925 років. Радян-
ська влада надавала краєзнавчій роботі ши-
року підтримку, оскільки була зацікавлена в
об’єктивних даних про стан виробничих сил.
Тому на з’їзді й розгорнулася дискусія з кра-
єзнавчих питань, у якій В.Д. Отамановський
взяв активну участь. А делегати з’їзду підтри-
мали його погляди на краєзнавство взагалі,
розглянули можливості використання бібліо-
течної мережі для налагодження активної ро-
боти і окреслили перспективи розвитку краєз-
навчої діяльності в радянській Україні.  

У травні 1925 року  в складі подільської де-
легації В.Д. Отамановський взяв участь у ро-
боті Першої Всеукраїнської краєзнавчої кон-
ференції в Харкові [23, с. 62]. Повернувшись
додому, розгорнув роботу з формування ме-
режі краєзнавчих осередків на Вінниччині та
науково-методичного забезпечення їх фун-
кціонування. Так з’явилися праці В.Д. Отама-
новського «Губбібліотека Поділля (Він. філіал
Всенар. б-ки України при ВУАН): (Підсумки
праці 1923–24 рр.)» (1924) [25], «Бібліографія
краю. «Топобібліографія» як одне з основних
завдань наукової бібліотеки та організація то-
побібліографічної праці на Україні» (1926)

[26], «Вінницька Філія Всенародної Бібліотеки
України» (1926) [27], а також «Краєзнавство
на Поділлі, найближчі його завдання та по-
треби й роль в краєзнавчій праці Кабінета виу-
чування Поділля» (1926) [21].

Остання праця аргументовано доводить,
що знання історії краю – необхідна умова
господарювання. Він закликає до ліквідації
краєзнавчої безграмотності, а також вважає
найактуальнішим питанням «підвищення ква-
ліфікації в поділлєзнавстві кожного службовця
й адміністратора, кожного учителя, коопера-
тора, робітника землі й лісу та всіх працівни-
ків на Поділлі» [там само]. Валентин Дмитро-
вич вважав, що краєзнавство у широкому
розумінні повинно посісти вагоме місце у по-
літиці українізації. Дана праця мала і донині
має велике значення для організації краєзнав-
чих осередків у різних місце востях, пропо-
нуючи методичні рекомендації зі створення і
роботи краєзнавчого закладу. 

У 1929 р., незадовго  до свого арешту,
В.Д. Отамановський підсумував науково-кра-
єзнавчу діяльність Вінницької філії Всенарод-
ної бібліотеки України та «Кабінету виучу-
вання Поділля» [17]. 

В.Д. Отамановський активно займався ви-
вченням життя й діяльності та увічненням
пам’яті М.М. Коцюбинського. Зусиллями «Ка-
бінету виучування Поділля» за постановою
Вінницького окрвиконкому було взято під
особливу охорону будиночок у Вінниці, де на-
родився письменник,  та  створено в ньому
музей, а  за постановою РНК в  1929 р. – про-
ведено  святкування 65-ї річниці з дня народ-
ження письменника і споруджено у Вінниці
пам’ятник. Саме Отамановський ініціював
створення  вінницької комісії  з увічнення
пам’яті М.М. Коцюбинського, де був відпові-
дальним секретарем, генератором і провідни-
ком у життя багатьох ідей: реставрації та
відкриття Будинку-музею Михайла Михайло-
вича, публікування його творів (сам здійсню-
вав ювілейне видання повісті «Тіні забутих
предків») і праць про нього, збирання  коштів
і закладення пам’ятника письменникові.
У травні 1928 року Валентин Дмитрович по-
рушив питання  перед київськими організа-
ціями про встановлення меморіальних дощок
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у місцях перебування М.М. Коцюбинського
[16, с. 264].

Турбувався він і про збереження могили
Степана Руданського та квартири, де проживав
свого часу письменник-подолянин [28, с. 31–
33]. Наведені приклади є яскравими ілюстра-
ціями пам’яткоохоронної діяльності Вален-
тина Дмитровича.

Подільський період був для В.Д. Отама-
новського надзвичайно успішним і в плані
його  особистої наукової діяльності. Саме тоді
увагу дослідника привернула історія Вінниці
XIV–XVIII століть, 

Документи актових книг Вінницького дер-
жавного повітового архіву, на матеріалах якого
В.Д. Отамановський пізніше виконав низку
фундаментальних історичних досліджень, під-
штовхнули його до вивчення історії Вінниці.
Валентин Дмитрович вивчав рукописні та дру-
ковані першоджерела ХІV–ХVІІІ століть, на-
писані німецькою, польською, давньоруською
мовами та латиною, виявляючи не лише та-
лант історика, але й глибокі знання лінгвіста.
Адже актові документи того періоду, сповнені
скорочень та індивідуальних  особливостей
стилістики давніх авторів, вимагали від до-
слідника ґрунтовного знання лексики, орфог-
рафії, морфології, синтаксису іноземних мов.
У той час він працював над темами з історії
краю – його цікавили правовий стан вінниць-
кої міщанської громади, історія медицини й
аптекарської справи Вінниці та Вінницького
повіту у ХVІІІ ст.,  історія роду Степана Рудан-
ського. 

Працюючи упродовж 1924–1928 років в ар-
хівосховищах  у пошуках матеріалів про Він-
ниччину, В.Д. Отамановський вперше наштов-
хнувся на джерела з історії медицини та
аптечної справи. Вони зацікавили дослідника.
Відтоді історія медицини увійшла до кола його
наукових інтересів. І першою студією вченого-
краєзнавця у цій площині стала праця «До іс-
торії медицини та аптечної справи у Вінниці й
Вінницькому повіті другої половини ХVІІІ ст.»,
написана наприкінці 20-х років, а надрукована
в 1930 р. [29]. 

Переглянувши сотні актових книг з ба-
гатьма тисячами фактів, у цій роботі вчений
намалював картину розвитку медицини та ап-

течної справи на Вінниччині. Він тримав у
руках рідкісні документи з історії медицини
Вінниці та Вінницького повіту, які, на жаль,
були втрачені назавжди під час Другої світової
війни. Таким чином, ми маємо всі підстави
стверджувати, що праця В.Д. Отамановського
«До історії медицини та аптечної справи у
Вінниці й Вінницькому повіті другої половини
ХVІІІ ст.» – це унікальне дослідження з істо-
ричного і медичного краєзнавства.

Отже, бачимо, що роль В.Д. Отаманов-
ського в становленні українського краєзнав-
ства  непересічна. Такий висновок нам дозво-
ляють зробити всі вищенаведені факти.

Звернемося до класичного сьогодні визна-
чення сучасного краєзнавства, даного академі-
ком П.Т. Троньком 2000 р.: це сукупність на-
укових дисциплін, різних за змістом і окремих
за методами дослідження, які вивчають конк-
ретний регіон, район, місцевості, в історич-
ному, географічному, геологічному, етногра-
фічному, археологічному та інших аспектах
[30, c. 12].

Історичні джерела переконливо доводять,
що В.Д. Отамановський виступив в Україні
першопрохідником в розробці багатьох теоре-
тико-методологічних засад сучасного розу-
міння краєзнавства і застосував їх в своїх до-
слідженнях, присвячених Поділлю. 

Теоретичні й методичні напрацювання
В.Д. Отамановського справили значний вплив
на само формування сучасного розуміння
краєзнавства. Фактично, всі вони стали про-
грамними для радянського і українського кра-
єзнавства XX–ХХІ століть,  у них  закладався
фундамент краєзнавства, формува лося краєз-
навче мислення. Саме він започаткував систе-
матичне синтетичне, інтегроване, комплексне
дослідження краю, яке складалося з взаємоп-
роникнення результатів досліджень різних ас-
пектів (галузей краєзнавства). Діапазон його
досліджень увібрав до себе вивчення та поши-
рення знань щодо історії краю, його культури,
природи, населення, економіки, медицини
тощо. Вперше в українській науці виокремлю-
валися музичне, літературне, бібліотечне і біб-
ліологічне краєзнавство. Його праці (особливо
«Краєзнавство на Поділлі») мали і досі мають
величезне значення для організації краєзнав-
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чих осередків у будь-яких місцевостях, яв-
ляючи собою методичні рекомендації щодо
створення та роботи краєзнавчого закладу, а
також формування соціокультурного життя в
Україні. Роль В.Д. Отамановського  у краєз-
навстві  визначається ще й  тим, що він
запропону вав нові напрями  у  розробленні ме-
тодики краєзнавчої праці, набагато випере-
дивши фронт наукових пошуків своїх сучас-
ників. Окрім цього, він багато працював над
формуванням  краєзнавчої бібліографії.

Далі за П.Т. Троньком краєзнавство – це на-
уковий і громадський рух з популяризації
знань про край і збереження історико-культур-
ної спадщини [там само], тобто це не тільки
теорія, а й практика. 

Так от краєзнавчий рух у певних організа-
ційних формах започаткував в Україні саме
В.Д. Отамановський.

Надзвичайно важливу роль у гуртуванні
кращих сил краєзнавців відіграв «Кабінет виу-
чування Поділля», очолюваний Валентином
Дмитровичом. За його ініціативами були сфор-
мовані нові краєзнавчі осередки – комісії, ко-
мітети, музеї, товариства, гуртки та ін., підпо-
рядковані Всеукраїнській академії наук,
Українському комітетові краєзнавства, який
був створений 1925 року при Народному комі-
саріаті освіти. 

Краєзнавчий рух на Поділлі набрав масо-
вого характеру, охопив різні шари інтелігенції,
представників інших верств населення, які по
мірі ліквідації неписьменності дедалі більше
долучалися до культурного надбання, турбу-
валися про його популяризацію та примно-
ження. 

Таким чином, в діяльності В.Д. Отаманов-
ського досить повно відобразилися всі сто-
рони і напрями краєзнавства: вивчення краю;
популяризація нових знань через публікації,
діяльність бібліотек, виступи, виставки; роз-
гортання музейної справи; пам’яткоохоронна
діяльність; організаційно-методична робота. 

Академія наук України неодноразово по-
ширювала передовий досвід, рекомендуючи
діяльність В.Д. Отамановського як взірець
краєзнавчої роботи. 20-ті роки винесли його
на гребінь краєзнавчого життя, і тоді ні в кого
не виникало сумніву в тому, що він найкращий
краєзнавець в Україні.  Вчений мав відкрити
краєзнавчі кабінети й керувати  їхньою робо-
тою в  Житомирі, Полтаві, на Донбасі. 

Так чи не вартий він того, щоб його вва-
жати одним з фундаторів сучасного вітчизня-
ного краєзнавства? Питання, як на наш погляд,
риторичне.
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Валентин Отамановский как один из основоположников
современного отечественного краеведения

Статья посвячена вкладу В.Д. Отамановского в теорию и практику современного украинского крае-
ведения. Анализируется его научно-практическая деятельность на Подолье в 20-е годы ХХ века.
Рассматриваются наработки по изучению и распространению информации об истории регіона, его
культуре, природе, населении, экономике, медицине. Подчеркивается их новаторский характер. Дока-
зывается, что В.Д. Отамановский был первопроходцем в разработке многих теоретико-методологи-
ческих основ краеведения и применении их на практике; что его деятельность оказала значительное
влияние на формирование современного понимания краеведения, закладывала его фундамент,
формирова ла краеведческое мышление. Таким образом, можем считать В.Д. Отамановского одним
из основоположников украинского краеведения.

Ключевые слова: В.Д. Отамановский, П.Т. Тронько, краеведение, отрасли краеведения,краеведческая
библиография, «Кабинет изучения Подолья».

Igor  Robak

Valentin Otamanovsky as One of the Founders of Modern Domestic Study of Region

The article is dedicated to V. D. Otamanovsky contribution to the theory and practice of contemporary
Ukrainian study of region. His scientific and practical activity in Podillya region in 1920th was analyzed. The
contribution of V. D. Otamanovsky to the development of study and dissemination of information about the his-
tory of regіon, its culture, nature, population, economy, medicine was investigated. The innovations of his re-
searches were highlighted. We prove that V. D. Otamanovsky was a pioneer in the development of many theo-
retical and methodological foundations in the study of region and applying them in practice. His activity has
had a significant influence on the modern understanding of the study of region, its foundation and the formation
of the study of region thinking. Thus, we can assume that V. D. Otamanovsky was one of the founders of Ukrain-
ian study of region.
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