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СВІТЛАНА ІВАНИЦЬКА,  
кандидат історичних наук, 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Постаті модерної доби на сторінках часопису  
«Пам’ятки України: історія та культура» (2009–2015)

Зацікавлення конкретними персоналіями, постатями як «першого», так і «дру-
гого» ряду на тлі подій «Великої історії», творення відповідних «меморіальних 

місць», антропонімія міських вулиць у контексті проблеми колективної й національ-
ної пам’яті – провідні напрями публікацій на сторінках часопису «Пам’ятки України: 
історія та культура» у 2009–2015 рр. Як уявляється, саме з 2011–2012 рр. розпочина-
ється новий етап розвитку «Пам’яток України», визначальними чинниками якого є 
синтез традицій, започаткованих за редакторства Олександра Рибалка, і новаторських 
ідей та проектів, позначених яскравою індивідуальністю й неповторністю дослідниць-
кого стилю шеф-редактора Ігоря Гирича, який очолив журнал 2011 р.

Метою статті є проблемно-хронологічний огляд тем і сюжетів, пов’язаних із ви-
світленням долі письменників, публіцистів, митців, архітекторів, громадсько-полі-
тичних і культурних діячів та їхніх впливів у трансформаційних зламах українсько-
го світу ранньомодерної й модерної доби. Першим історіографічним узагальненням 
зазначеної проблеми можна вважати нашу спільну з Т. Демченко статтю [21] та від-
повідні нотатки на шпальтах тижневика «Культура і життя» [22; 23], які стосувалися 
головним чином «іменних» чисел журналу. Насправді ж персоналістичний доробок 
«Пам’яток України» значно ширший. Варто, наприклад, звернути увагу на персона-
лістику в числах, присвячених історичним містам України – Полтаві, Сумам, Хар-
кову й меморіальним закладам – Музею М. Грушевського та Музею видатних діячів 
української культури. 

Число 1 «Пам’яток України» у форматі наукового альманаху за 2009 р. було ос-
таннім, яке сформував св. п. О. Рибалко. У фокусі уваги цього випуску є архітектурні 
пам’ятники й маєтки Півдня та Центру України. Так, у статті В. Старостіна «Україн-
ський стиль в архітектурі Катеринослава й околиці. Огляд пам’яток» зазначається, 
що «… відроджувана на Полтавщині українська архітектура… знайшла своїх прихиль-
ників у Катеринославі, де мали намір спорудити в “новому стилі” не прибутковий 
будинок або особняк, а велику, навіть за сучасними мірками, громадську будівлю, 
яка мала стати одним з освітніх і культурних осередків міста» [79, с. 18]. Ідеться 
про проект будинку Комерційного училища. «Навіть здійснення лише малої частини 
первісного задуму – розміщення в актовій залі барельєфів українських гетьманів – 
відобразило зміни в зацікавленні і національних орієнтирах місцевої громадськості, 
– пише автор. – У цьому відчувався не тільки особистий вплив директора училища 
Антона Синявського, а й людей, що невдовзі об’єдналися в Катеринославській “Про-
світі” й були активними в національній роботі» [79, с. 18]. Наголошується особлива 
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роль в утвердженні нового стилю в архітектурі Катеринослава діяча “Просвіти” Івана 
Труби (1878–1950), людини з досить повчальною долею. За участь у студентських 
протестах він був засланий на 3 роки до Іркутської губ. Із 1905 р. мешкав у Катери-
нославі. У 1907 р. здобув екстерном вищу освіту. З 1908 р. – інженер-технолог локо-
мотивного відділу в Управлінні Катеринославської залізниці, викладач математики, 
фізики, креслення в приватних школах і гімназіях. У 1917 р. Уряд УНР призначив 
Івана Трубу губернським комісаром освіти Катеринославського краю з питань укра-
їнізації… В 1910-ті рр. він, не побоявшись труднощів «нового діла» і скориставшись 
порадами знавця національного мистецтва Д. Яворницького, самотужки розпочав 
забудову Катеринослава будинками в українському стилі. На жаль, зазначає кра-
єзнавець, невідомо, скільки всього будівель було зведено в Катеринославі та його 
околицях за проектами І. Труби. Встановлено авторство лише трьох [79, с. 18]. Один 
із них – це будинок «Просвіти» в с. Мануйлівка. Ще два будинки І. Труба спорудив 
на своїй власній ділянці на вул. Пороховій на початку 1910-х рр. Відомий знавець 
українського стилю В. Чепелик уважав прибутковий будинок І. Труби (який він на-
давав в оренду лише просвітянам) чудовим зразком того, як автор, не зв’язаний фа-
ховими догмами і канонами архітектури, сміливо порушуючи їх, добився визначного 
для початку ХХ ст. художнього ефекту, наближеного до творчих здобутків сучасних 
архітекторів [18, с. 19]. Згадується також задум Д. Яворницького збудувати в Кате-
ринославі виставкові павільйони в українському стилі та його практичне сприяння 
щодо зведення 4-поверхової кам’яниці інженера-мільйонера В. Хрінникова на Кате-
рининському проспекті [79, с. 22–23]. В. Чепелик порівнював цю пам’ятку архітекту-
ри з будинком губернського земства в Полтаві [79, с. 25]. 

Сюжети з історії України імперської доби, де згадуються діячі державного штибу 
або великі землевласники, що з вигодою для себе і громадськості сприяли інтенсив-
ному господарському розвиткові Південного краю, є центром розвідок про Мико-
лаївську астрономічну обсерваторію (с. 70–81) та маєтки родини Фаль-Фейнів на 
Херсонщині (с. 54–69). В нарисі М. Чабана йдеться про втрачену пам’ятку маєтко-
вої культури на Катеринославщині – садибу Котівка. Тут він згадує Д. Яворницько-
го, щиро захопленого надорільськими краєвидами й старожитностями, і найбільш 
відомого останнього представника роду Алексєєвих, спадкоємних власників Котів-
ки – маршалка катеринославського дворянства, колекціонера і громадського діяча 
Георгія Алексєєва, одного з перших, поряд із Олександром Полем, збирача місцевої 
старовини на Придніпрянщині [89].

У цьому ж таки числі в розділі «In memoriam» видрукувано велику статтю І. Гири-
ча «Олександр Рибалко: редактор і науковець» (с. 108–118), згодом передруковану 
в пропам’ятному збірнику «Правдиве українське серце: Олександр Рибалко» (К.: 
Простір, 2010, с. 9–20).

Число 2 (березень–квітень) за 2009 р. присвячено 200-річчю народин великого 
майстра Слова Миколи Гоголя. Провідна тема видання – «Микола Гоголь. Україна. 
Італія». Літературознавець П. Михед у студії «Грізна поема: [поема, сенс якої ще 
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довго залишиться нерозгаданим, або Про літературознавчий аспект вивчення гене-
алогії роду Гоголя]» обґрунтовує думку про те, що «родовід будь-якої сім’ї завжди 
таїть щось важливе і водночас загадкове, зриме і навіть на перший погляд зрозумі-
ле, але всіляка спроба вилучити якийсь значний сенс виявляє, що предмет, котрому 
властива своєрідність, несе інформацію, котра заледве піддається тлумаченню <…> 
Це особливо яскраво помітно в художніх текстах, що є своєрідною матеріалізацією 
біолого-фізіологічної конституції митця. Та й літературознавчі технології аналізу цієї 
сфери дотепер носять швидше донауковий характер. Вони є емпіричним оглядом 
фактів у пошуках початків систематизації і класифікації, в якому переважає суб’єк-
тивно-асоціативний образ думки. І розгледіти “смислове мерехтіння” (Ю. Лотман) 
– справа надзвичайно складна, якщо взагалі можлива» [47, с. 16]. Звернення до родо-
воду письменника має різні цілі, зазначає дослідник. Як твердить герменевтика, істо-
рія родоводу може бути джерелом своєрідного інтертексту, коли автор звертається до 
вчинків і доль предків, які слугують прообразами мотивів і ситуацій художніх творів. 
У Гоголя цей зв’язок – утаєний і «німий». Невипадково слова «таємниця», «загадка», 
«ключ» так часто вживають ті, що пишуть про Гоголя. П. Михед цитує думку Д. Ов-
сянико-Куликовського про «дві природи» у Гоголя як наслідок драматичної боротьби 
двох начал: біологічного й ідеологічного, «геніальності» і «розуму» [47, с. 16]. Автор 
статті ставить питання: «Чим є, наприклад, “Авторська сповідь” Гоголя? Можна ба-
чити в ній прагнення дати реальне уявлення про творчий розвиток письменника, 
тобто прийняти її як реальну сповідь. Багато хто схильний так думати. Але чи не є ця 
сповідь художнім текстом, співвіднесеним з “Прощальною повістю”, про яку Гоголь 
згадує в “Заповіті”, що відкриває “вибрані місця з листування з друзями”?», гадаючи, 
що для Гоголя це – «варіативна форма стилізації або імітації для досягнення худож-
ньої мети, а не для того, щоб подати реальну інформацію» [47, с. 17]. На с. 22–23 
намальовано генеалогічне дерево роду Гоголів та родові герби.

Козацьке родове коріння М. Гоголя аналізується в цікавій публікації Т. Чухліба 
«Полковник і наказний гетьман Євстафій Гоголь» (с. 24–27). У статті С. Гупала «Син 
і його мати» (с. 32–35) ідеться по сімейні, особисті й ділові стосунки митця з його 
матір’ю Марією Іванівною, що рано овдовіла. «Навесні 1825 року Микола Гоголь 
утратив батька, який повинен був стати йому вчителем у літературній творчості. 
І тоді ж він пообіцяв, що слухатиме порад матері, хоча вона в цьому плані й не могла 
до ладу допомогти. За десять років Микола Гоголь увічнить маму в образі Пульхе-
рії Іванівни в «Старосвітських поміщиках». Усе життя мама раділа, що син пішов 
у люди, а він дуже рано відчув, що не потребує її душевного тепла, і не зізнавався 
в цьому, щоб не засмучувати її... Взаємовідносини Миколи Гоголя зі своєю матір’ю 
– непроста, захоплююча повість про два люблячі серця. Їхнє листування і розмови 
віч-на-віч – свідчення того, як рано Микола Гоголь подорослішав, як тактовно пово-
дився, щоб не образити маму, бо вона дуже мало розуміла в господарських справах, 
а в літературних – майже нічого. Лише згодом, коли стосунки між сином і матір’ю 
переросли на дружні, без зайвого родинного почуття, вони одне одному стали вза-
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ємно корисними. Адже відразу, коли Микола Гоголь почав робити перші кроки на 
службі і письменницькому терені, мама понадміру його звеличувала перед сусідами. 
Сліпа материнська любов виводила Миколу Гоголя з рівноваги, бо він і в юності був 
спроможний самостійно оцінити себе як належить», – так змальовує родинний світ 
Гоголя автор [17, с. 32].

Про місто Полтаву в житті Гоголя розповідає І. Золотуський (с. 28–31). Яким міг 
бачити Ніжин Гоголь – ґрунтовно описала у своїй розвідці Людмила Пляшко [69]. 
Зі статті Л. Хівренко «Одеса. Колишня Надєждинська» (с. 54–59) маємо нагоду 
дізнатися про перебування Гоголя в Одесі, яку він уперше відвідав навесні 1848 р. 
З нарисів О. Балабка «Рим. Правдиве щастя (с. 60–69) та «Гопак у середмісті 
Рима» (С. 68–69) довідуємося, як сприймав Гоголь «Вічне місто» та його творче 
буття там.

Монументальне увічнення пам’яті Гоголя – тема розвідки А. Ситника. Ніжин, 
Полтава та Полтавщина, Київ, Євпаторія – саме там, на думку автора, була гідно 
пошанована пам’ять великого гумориста [75]. Про збереження пам’яті про Гоголя за-
собами допоміжних історичних джерел розповідають публікації Т. Максим’юка «На-
буток філокартії: життя та творчий доробок Миколи Гоголя на поштових листівках» 
(с. 74–79) і Л. Пирога «Філателістична Гоголіана» (с. 80–83). 

У статті О. Федорука розповідається про відтворення образу Гоголя-митця в 
сучасному живописі: «Гоголь загадковий, роздвоєний, половинчастий, побожний, 
Гоголь, який був загадкою за життя, а в засвітах став для багатьох тисячезагадкою, 
Гоголь мінливий, як вогонь свічки, і звабливий, як чиста вода в річці. Він поло-
нив, зачарував, приворожив Віктора Гонтарова. Гоголіана Гонтарова – це намір 
скуштувати чудодійний напій поетичної прози напівукраїнця-напівросіянина, це 
сприйняття художником палкого: «Туда, туда! В Киев! В древний и прекрасный 
Киев!», де жити Миколі Васильовичу не судилося… Це вихід митця у простір 
Величної гоголівської душі…» [86, с. 84]. Усе число журналу надзвичайно яскраво 
проілюстровано і, завдяки своєму великому форматові, створює ефект святкового 
карнавального настрою. 

«Пам’ятки України» за травень – червень 2009 р. (№ 3) присвячені Київсько-
му Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Про засновника колекції 
Б. Ханенка йдеться у статті Н. Корнієнко «Фундатор музею світового мистецтва» 
(с. 24–33). Київську збірку Богдана та Варвари Ханенків за радянських часів не 
розглядали як історичну пам’ятку, цікаву своєю цілістю в комплексі, або як ви-
датний зразок мистецького колекціонування другої половини ХІХ ст., вартий збе-
реження. Тоді зі збірки вилучали картини, гобелени, ікони, середньовічні вироби 
декоративно-вжиткового мистецтва і передавали їх як на продаж за кордон, так і в 
інші музеї. Із музею були вилучені також археологічні колекції, збирачем і знавцем 
яких був Б. Ханенко (1849–1917), що свого часу мав славу знавця давньоруських 
старожитностей, був автором та видавцем чотирьох томів каталогу археологічних 
знахідок Києва. У січні 2011 р. з огляду на унікальність колекції музею, його внесок 
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у розвиток музейної справи, провідну роль у вивченні, збереженні та популяри-
зації західноєвропейського і східного мистецтва, загальнодержавне та міжнародне 
визнання діяльності музею йому надано статус національного. Після тривалого пе-
ріоду забуття журнал «Наше наследие» (№ 5, 1989) одним із перших надрукував 
статтю про Б. Ханенка з промовистою назвою «Забутий меценат». У 2010 р. С. Бі-
локінь напише: «У роки глобальних соціальних перетворень жило і діяло подруж-
жя Богдана і Варвари Ханенків… Виняткової ваги набувають у нашу добу оці самі 
записки, спогади Богдана Івановича, що пролежали під сукном 90 (дев’яносто!) 
років. Не ті, бачте, часи були, щоб їх видавати. Те, що написав Ханенко, якось не 
відповідало духові епохи. Природно, що й поглянути, прочитати їх не всім було 
дано – лише найзаповзятливішим… На цьому світі все дуже хистке, проте нехай і 
не в деталях, а загальних напрямах ми бачимо в ретроспективі дії визначних людей. 
Богдан Ханенко привозив звідусіль свої скарби все-таки на батьківщину… Богдан 
Іванович полюбив старе мистецтво назавжди… І нині Музей мистецтв імені Богда-
на та Варвари Ханенків сяє діамантом. Тут зберігаються скарби, що пережили віки 
й революції» (Білокінь С. Записки Богдана Ханенка // Правдиве українське серце: 
Олександр Рибалко». – К.: Простір, 2010, – С. 438–449). В «іменному» випуску 
«Пам’яток України» за 2009 р. були відображені й описані фахівцями найцікавіші 
раритети з наявної ханенківської колекції. Отже, це число журналу – справжнє 
вшанування пам’яті видатних меценатів-колекціонерів та стимул до подальшого 
поглибленого дослідження їхньої спадщини. 

У 2011 р. новий редактор-упорядник, історик І. Гирич у передньому слові пи-
сав: «Після двох років перерви “Пам’ятки України” поновлюють свій вихід. З на-
ступного 2012 р. це вже буде не квартальник, а щомісячний журнал. Плануємо 
продовжити традиції, започатковані його попередніми головними редакторами 
Анатолієм Сєриковим, Віктором Вечерським, Олександром Рибалком. Намагати-
мемося поєднувати науковість видання з популярністю викладу, минуле пам’яток 
подавати під кутом зору сучасних проблем їх збереження. Поняття “пам’ятка” 
розглядатимемо не у вузькому сенсі, лише як об’єкт матеріальної культури – 
пам’ятка археології, архітектури чи образотворчого мистецтва, а передусім розу-
мітимемо під цим терміном духовні скарби: пам’ятки писемності, архівні надбан-
ня минулого, діяльність видатних особистостей нашої історії, історичну пам’ять 
народу» [6, с. 2].

Справді, в наступні роки значна увага приділялася маловідомим або напівзабутим 
діячам мистецтва України. Зокрема в № 1–2 «Пам’яток України» за 2011 р. у статті 
В. Александровича йдеться про те, що в історії українського мистецтва ще немало 
«загублених» митців, яким насправді має належати помітне місце в національній ху-
дожній традиції. Один із них – Юрій Шимонович-старший (1620-ті – 1690), творчість 
якого автор докладно і кваліфіковано аналізує [1]. У статті Я. Павлицького розпові-
дається про митця-іконописця Адама Сталони Добжанського, який народився в Мені 
на Чернігівщині в 1904 р., а в 1923 р. разом із родиною переїхав до Польщі [56]. Кож-
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на стаття містить якісні репродукції, що дають наочне уявлення про взірці творчості 
митців. 

Спецвипуск журналу «Пам’ятки України» за 2011 р. (№5–6) присвячений 
Націо нальному історико-культурному заповіднику «Чигирин». У центрі – по-
стать гетьмана Богдана Хмельницького («Музей Богдана Хмельницького у Чигири-
ні» [66], «Богдан Хмельницький і Чигирин» [41], «”Ось він, отой Хміль…”: тракту-
вання імені Богдана Хмельницького» [67]). Кожна стаття ілюструється унікальними 
світлинами й малюнками; особливо привабливі поштівки початку ХХ ст. із зобра-
женням Чигирина [88].

Малодосліджена в українському мистецтві постать Вільгельма (Василя) Олек-
сандровича Котарбінського (1849 (за іншими даними – 1851) – 1921) – відомого 
маляра-модерніста польсько-німецького походження – виразно окреслена в одній із 
публікацій І. Гирича в № 1 «Пам’яток України» за 2012 рік [9]. Здобувши славу за 
життя і ставши улюбленим художником російського імператора та одним із найкра-
щих символістів у Російській імперії, у ХХ ст. він був майже забутий. Музеї не купу-
вали його картин і вони залишилися розпорошеними по різних приватних колекціях; 
тільки антиквари і знавці мистецтва цінували й купували твори В. Котарбінського. 
На межі ХХ–ХХІ ст. у зв’язку з тим, що почало змінюватися ставлення до пізнього 
академізму і, зокрема, салонного мистецтва, пам’ять про художника почала потроху 
відроджуватися. Котарбінський, на думку фахівців, був митцем містичної сторони 
людського існування, оспівував красу невидимого світу, присмерковий стан живої 
екзистенції. Він возвеличував прекрасне в занепаді, тому не міг здобути визнання 
в радянському мистецтвознавстві, бо був «апологетом занепадництва». Насправді 
його культурна спадщина в Україні – величезна й різноманітна. Творчий доробок 
становить церковно-монументальний, монументально-декоративний живопис, а та-
кож значна кількість станкових полотен. Котарбінський був активним учасником 
культурно-мистецького життя Києва. Він організував кілька творчих об’єднань, низ-
ку художніх вернісажів, а також ініціював створення першого загальнодоступного 
музею в Києві. В повідомленні О. Мокроусової [49] йдеться про те, що до небагатьох 
атрибутованих робіт в інтер’єрах київського житла належить, передусім, живопис 
Котарбінського.

У № 7 за 2012 р. в рубриці «Історія у світлинах» подано копії новознайдених 
матеріалів із київських архівів, що висвітлюють життєвий шлях видатного публі-
циста, літературного критика, історика українського письменства Сергія Єфремова 
(1876–1939). У передмові «Документи Сергія Єфремова в архівах Києва» Лариса 
Портнова розповідає історію виявлення та підготовки до друку цих важливих зна-
хідок [73].

У 2012–2014 рр. побачило світ кілька тематичних «меморіальних» чисел часо-
пису, присвячених знаковим постатям української історії, політики, культури. Як 
акцентує шеф-редактор І. Гирич, «відтепер “пам’яткою” для нас стає і сама історична 
постать. Нас почали цікавити особистості, які позначали собою добу, які творили 
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нові духовні й мистецькі вартості, ставали світочами українського національного 
простору. Місця, пов’язані з пам’яттю про них, теж мають стати об’єктами нашого 
часопису» [7, с. 3]. І, треба визнати, зазначене кредо в багатьох числах видання по-
слідовно й високопрофесійно зреалізовано. Так, у № 8 за 2012 р. в рубриці «Акцент» 
опубліковані цінні розвідки, присвячені письменникові й меценату Володимирові 
Леонтовичу (1866–1933), який, публікуючись під псевдонімом «В. Левенко», зро-
бив значний внесок у традиційно-реалістичний напрям української літератури кінця 
XIX – початку XX ст. Сучасники вбачали його місце в українському письменстві по-
ряд із такими постатями, як І. Франко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, В. Сте-
фаник, М. Коцюбинський, В. Винниченко [15]. Крім того, В. Леонтович був членом 
київської «Старої громади», членом Української радикально-демократичної партії, 
Товариства українських поступовців, «Просвіти», фінансово підтримував першу 
всеукраїнську щоденну газету «Громадська думка». У найскладніші для українсько-
го слова часи він публічно вимагав навчання в народних школах рідною мовою. 
У 1918 р. як міністр земельних справ в уряді гетьмана П. Скоропадського розробив 
проект Земельного закону, який у разі його реалізації мав сприяти формуванню за-
можного фермерства в аграрному секторі національної економіки. 

У статті І. Гирича чітко розставлені акценти щодо місця В. Леонтовича в україн-
ському громадському житті. На думку автора, той був великим альтруїстом і при-
хильником українства як окремішньої політичної течії, а тому разом із М. Грушев-
ським та Є. Чикаленком утворював «своєрідний трикутник, який здійснював усю 
українську громадсько-культурну роботу протягом півтора десятка років перед ре-
волюцією. Володимир Миколайович неофіційно виконував функції міністра куль-
тури і фінансів тодішньої Наддніпрянської України». В. Леонтович був загалом не 
дуже багатою людиною (мав земельну посілість, директорував на цукровому заво-
ді), проте зробив значний внесок у справу фінансування національних культурних 
ініціатив. У своєму громадському поступуванні виконував настанови свого дядька 
Василя Симиренка «любити Україну до глибини своєї кишені». І. Гирич обґрунто-
вує думку про те, що у суспільно-політичному житті В. Леонтович під враженням 
подій першої російської революції став прихильником «консервативного проекту» 
розвитку України, хоча до 1917 р. вимушений був, маніфестуючи себе поміркованим 
соціалістом й автономістом-федералістом, працювати у спільному національному 
демократичному таборі [8].

У статті О. Леонтович розглянуто постать В. Леонтовича як письменника та 
мецената. Висвітлена також його господарська діяльність, участь (спільно з бра-
том) в археологічних розкопках, виступи у Полтавському губернському земському 
зібранні та Лубенському повітовому земстві, сприяння культурно-просвітницьким 
ініціативам «Українського наукового товариства» в Києві, обговоренню проекту 
пам’ятника Тарасові Шевченку в Києві та ін. Приділено увагу чималому творчому 
доробку письменника в еміграції («Спомини утікача», нариси-мемуари про куль-
турне життя в Україні на межі ХІХ – ХХ ст., автобіографічна повість, оповідання). 
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Роком публічного повернення В. Леонтовича в Україну став ювілейний для діяча 
рік 1993-й [42]. 

Внесок В. Леонтовича у розвиток новітньої української літературної критики 
(1901–1933) аналізує Ф. Погребенник, зазначаючи, що той, написавши майже пів-
сотні літературознавчих праць, розкрився у своїх рефлексіях як «вдумливий, уваж-
ний і незрідка гострий оборонець вимог відповідності літератури дійсності, громад-
ського звучання, природності й естетичної довершеності вітчизняного мистецтва 
слова... Особливо плідним став... екзильний період, коли він став постійним крити-
ком-оглядачем нових “явищ і з’яв” (А. Погрібний) української красної і не дуже сло-
весності» [70, с. 35]. Ф. Погребенник слушно звертає увагу на «антитоталітарний» 
характер критичного дискурсу В. Леонтовича, починаючи з другої половини 1920-х 
рр. [70, с. 26].

В. Подрига, реконструюючи на підставі текстів «Споминів утікача» рідний для 
Леонтовича образ «малої батьківщини» – селища Оріхівщина на Полтавщині, за-
уважує, що для Володимира Миколайовича як для типового українця найбільш 
прийнятним місцем життя був хутір, бо «його натура відповідала вдачі сільської 
працьовитої людини землепоклонника-хлібороба» [71].

Письменник В. Шевчук в есеї «Один із поля забутих, але воскрешених» розпо-
відає про три свої основні зустрічі з літературним доробком В. Леонтовича, почи-
наючи з 1960-х рр., коли вперше випадково на книжкових розкладках натрапив на 
його збірку «Оповідань» (Київ: Вік, 1918) і до початку 2000-х рр., коли ознайомився 
з найповнішим, 4-томним виданням його творів. Характеризуючи В. Леонтовича як 
«небуденну постать з українського культурного світу», В. Шевчук відзначає пози-
тивну роль митця й мецената у творенні української національної спільноти [92]. 

Постать Федора Ернста (1891–1942), якого, на думку І. Гирича, «справедливо 
називають одним із засновників українського мистецтвознавства» [10, с. 2], повсяк-
час перебуває в колі уваги редакції «Пам’яток України». Це засвідчують шість пуб-
лікацій на сторінках видання в 1985–1993 рр. Журнал «Пам’ятки України: історія 
та культура» (2012, № 10) був приурочений до 120-ї річниці з дня народження 
Ф. Ернста й цілком присвячений життєвому шляху та науковій діяльності вченого. 
Тут уміщені також матеріали виставки та дводенної наукової конференції, які відбу-
лися в Музеї історії Києва у листопаді – грудні 2011 р. 

Різнобічність і різноманітність наукових зацікавлень Ф. Ернста, глибина й уні-
кальність його знань, локусом яких завжди виступала українська культура в найши-
ршому розумінні, зумовили стійкий інтерес представників майже всіх гуманітарних 
наук до цієї особистості. Це видно з публікацій часопису. Трагічна доля видатного 
вченого і стислий аналіз його доробку висвітлені в обсяжній статті С. Білоконя, 
якою відкривається номер. Автор, знаний в Україні й за її межами історик і культу-
ролог, створив монографію про Ф. Ернста і написав про нього чимало інших праць. 
У журнальній статті С. Білокінь зумів не просто висвітлити основні віхи біографії 
героя своєї розвідки, проаналізувати його праці, а й донести до читача пафос життя 
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людини, яка «активно, наступально й відчайдушно» виступала «в обороні україн-
ської спадщини» [3, с. 12].

Високий науковий рівень, багатство фактографії, переконливість висновків 
характеризують й інші публікації «ернстівського» числа. Герой видання все жит-
тя працював на благо української культури, але був етнічним німцем, тож цілком 
доречними в часописі є сюжети про роль Ф. Ернста у збереженні або принаймні 
спробах зупинити варварське нищення польських культурних цінностей на теренах 
України [90]. Не може не викликати інтересу, особливо у мешканців Чернігівщини, і 
стаття про життєвий шлях та творчий спадок музейника Всеволода Зуммера (1885–
1970), який провів останні роки життя й упокоївся в старовинному чернігівському 
місті Остер [44]. Ф. Ернст дружив ще з одним відомим чернігівцем, ученим-філо-
логом Сергієм Масловим (1880–1957) [29]. Отже, маємо розвідки про діячів з най-
ближчого оточення знакової постаті українського мистецтвознавця. У сукупності всі 
матеріали дають уявлення про інший, не пов’язаний з «соціалістичними перетворен-
нями» й розривом як з минулим, так і з напрямними лініями світової культури, бік 
історії 20–30-х рр. ХХ ст. Навпаки, Ф. Ернст і його соратники робили все від них 
залежне, щоб зупинити «чорний вихор», який «змів низку стародавніх церков» [3, 
с. 14] і незчисленну кількість інших матеріальних та писемних пам’яток української 
культури. Про садибу Ернстів на вул. Прорізній у Києві подано також змістовну ін-
формацію в статті М. Кадомської та Д. Малакова [36]. Маємо нагоду прочитати про 
Ернста як збирача екслібрисів [54], ознайомитися з виставками та колекціями, де 
висвічується його ім’я та різноманітна активна діяльність, дізнатися, що наприкінці 
10-х років ХХ ст. Ернст, наприклад, долучився до вивчення й популяризації україн-
ського та європейського мистецтва як учений і музеєзнавець. Його творчий доробок 
у ділянці історії малярства хоча й невеликий обсягом, однак дуже поважний [57; 25]. 
Звичайно, не всі аспекти багатогранної діяльності Ф. Ернста можна повноцінно ви-
світлити на сторінках одного журнального числа. Однак подані матеріали сприяти-
муть пробудженню інтересу до цієї унікальної постаті Розстріляного Відродження, а 
інформація про наявність документів у фондах архівосховищ та бібліотек, можливо, 
спонукає читачів до подальших пошуків.

До 150-річчя від дня народження громадсько-культурного діяча та мецената Євге-
на Чикаленка (1861–1929) було видано грудневе число часопису за 2012 р. У «Пе-
редньому слові» редакція зазначила, що ця кругла дата лишилася непоміченою для 
урядовців (це не дивує). Проте виявилася значущою для тих науковців, які усвідо-
мили визначну роль Є. Чикаленка як мецената, «неформального міністра фінансів 
і культурної справи» (разом із В. Симиренком), батька української преси в Наддні-
прянщині, автора знаменитих спогадів і щоденників, які «вже давно стали класикою 
нашої історіографії, мемуарним бестселером, без якого не може обійтися жоден істо-
рик чи аматор, який цікавиться питаннями постання модерної України, поширення 
національної свідомості в масах». Поступово повертається до скарбниці національної 
культури і творча спадщина Є. Чикаленка (зокрема величезний епістолярний масив).
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І. Гирич, окреслюючи портрет Є. Чикаленка – громадського діяча й політичного 
аналітика, характеризує його як «демократичного консерватора», «класичного пред-
ставника тієї самостійницької течії національної суспільно-політичної думки, яка 
з тактичних міркувань мусила тимчасово ховати свої заміри за федералістичними 
постулатами» [11, с. 7], та доходить висновку про те, що розпорошені в листах, спо-
гадах, щоденниках його думки про українську державу й націю засвідчують: це був 
«небуденний і далекоглядний суспільний мислитель», гідний зайняти місце поряд із 
такими велетами, як М. Грушевський, В. Липинський, Д. Донцов [11, с. 13]. «Фор-
мула політичного українця», артикульована Є. Чикаленком, була близька передусім 
до позиції В. Липинського: Євген Харлампійович «не трактував українську націю 
вузько етнографічно», він вважав, що може бути також «польський, російський, єв-
рейський українець», реалізовував принцип соборності українського руху по обидва 
боки Збруча [11, с. 9].

У розвідці І. Старовойтенко ретельно реконструйована багатостраждальна 
історія написання та підготовки до друку знаменитих мемуарів і щоденників 
Є. Чикаленка [77]. Побут Є. Чикаленка в еміграції (1919–1929) виразно змальо-
ваний у статті В. Піскун [68]. Важливими є висновки авторки: «у ставленні до 
ідеї існування української державності Є. Чикаленко був безкомпромісним. Він 
вважав, що українська держава неодмінно буде існувати, безвідносно до форми 
правління» [68, с. 26]. Ролі Є. Чикаленка як мецената, що склав «княжу жертву» 
в 25 тис. руб. на добру справу будівництва студентського гуртожитку – Акаде-
мічного дому у Львові (1906), подальшій долі цієї інституції, яка в 1927 р. готова 
була стати (завдяки сприянню голови НТШ К. Студинського) новим притулком 
для Чикаленка, присвячена стаття С. Панькової [62]. У рубриці «Пам’ять місця» 
вміщено три цінних, візуально насичених нариси, де майстерно змальовано чи-
каленківський хутір Перешори на Херсонщині [20], описано меморіальні адреси 
та окреслено коло спілкування Чикаленка в «головному південноукраїнському 
граді» – Одесі [52], в деталях відтворено побут родини Чикаленків у Кононівці 
на Полтавщині та в Києві [78].

У № 4 журналу за 2013 р. у рубриці «До 170-річчя Маркіяна Шашкевича» 
вміщено матеріали, що містять відомості щодо вшанування пам’яті цього видатного 
представника «Руської трійці» в Східній Галичині, починаючи з другої половини 
ХІХ ст. й до сучасності [62; 63].

Вересневе число часопису за 2013 р. присвячене 140-й річниці від дня наро-
дження уродженця Чернігівщини, правника, публіциста, критика, літературознавця, 
громадського і політичного діяча Михайла Могилянського (1873 –1942), якого за-
звичай іменують «письменником честі». Постать М. Могилянського, незважаючи на 
його значний внесок у публіцистику, літературну критику, художню творчість, у су-
часному літературознавстві недостатньо висвітлена. Отже, зроблено реальний крок 
щодо «наближення» до читача цієї неординарної особистості, зокрема й засобами 
візуалізації минулого. Автори вміщених статей і матеріалів реконструюють життє-
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вий і творчий шлях письменника, формування його ідентичності, оригінальне бачен-
ня української культури та проблеми українсько-російських взаємин. Провідною є 
думка про те, що М. Могилянський «за своїм світовідчуттям, творчою енергетикою, 
типом мислення, темпом життя, енциклопедизмом, нарешті, певною “розкиданістю” 
своїх творчих інтересів був типовою постаттю інтелектуала “срібного століття” – 
унікальної конструкції ренесансного типу культури, що розквітла в умовах росій-
ської імперської дійсності на початку ХХ століття...» [30, с. 8]. Значну увагу приді-
лено роду та сімейству Могилянських, трагічній долі окремих його представників. 

У розділі «Акцент» опубліковано статті С. Іваницької і Т. Демченко «Михай-
ло Могилянський: життєвий та творчий шлях», Т. Журавльової «Рід Могилян-
ських», Т. Демченко «“Запишіть мене до чернiгівської Просвіти”: М. Могилянський 
та І. Шраг» (у центрі уваги цього нарису – постаті двох небуденних особистостей 
свого часу: Михайла Могилянського та його адресата адвоката Іллі Шрага, розгля-
нуті у дружньому, професійному й епістолярному спілкуванні, в контексті кризово-
транс формаційних процесів у Російській імперії 1908–1917 рр.; у додатку видруко-
вано листи М. Могилянського та його матері Марії Миколаївни до І. Шрага), статті 
О. Єрмоленко і Г. Степанець «М. Могилянський та М. Коцюбинський: літературна 
співпраця»; С. Ляшко «М. Могилянський – останній лицар Постійної комісії для 
складання біографічного словника діячів України (1923–1933)». С. Ляшко вперше в 
повному обсязі оприлюднила «Автобіографічні матеріали Михайла Могилянського 
(з фондів Інституту рукопису НБУВ)». 

У розділі «Рукописи і друки» подано статтю С. Іваницької «Праця “Первая Госу-
дарственная Дума” як пам’ятка політичної публіцистики», де реконструйовано по-
гляди М. Могилянського щодо реформування політичного устрою Російської імперії 
під час революції 1905–1907 рр. В розділі «Полемічні сторінки» опублікована стаття 
С. Іваницької й С. Ляшко «М. Могилянський, В. Ленін та право націй на самови-
значення (коментар до незавершеної дискусії)». У розділі «Сильветки» заслужений 
журналіст України М. Чабан подав інтерв’ю («Згадує М. Саф’ян, зять М. Могилян-
ського») та свої спомини про спілкування з дочкою Могилянського («Олена Моги-
лянська: спомини та листи»). У розділі «Пам’ять місця» можна прочитати про «Місця 
пам’яті М. Могилянського», які географічно локалізуються в Чернігові, Петербурзі, 
Києві, Дніпропетровську. В розділі «Бібліографічні знадоби» вперше опублікований 
персоналістичний бібліографічний покажчик Могилянського. Число проілюстровано 
світлинами з родинного архіву Могилянських – Саф’янів (Дніпропетровськ), із фон-
дів Чернігівського обласного історичного музею імені В. Тарновського, Чернігівсько-
го літературно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського.

У № 10 «Пам’яток України» за 2013 р., присвяченому Дому-музею М. Грушев-
ського в Києві на вул. Паньківській, 9, насамперед привертають увагу новаторські 
статті директора Історико-меморіального музею С. Панькової [58; 61]. У першій із 
них на тлі сповненої зворушливих подробиць історії створення музею перед нами по-
стає величний образ ученого, громадського й політичного діяча, мислителя. Актуаль-
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но як на нинішні часи звучить думка М. Грушевського, процитована високим гостям 
на відкритті музею: «Потомство пробачає помилки, а бездіяльність – ні» [58, с. 9].

Захопливим є нарис О. Мельник про київські роки життя М. Грушевського. «Не 
будучи киянином за походженням, але з Київщиною пов’язаний генетично, він з 
юнацьких років марив стародавнім містом», – пише авторка, виокремлюючи три пе-
ріоди в київському побуті великого історика (1886–1894, 1907–1914, 1917–1919) та 
майстерно вписуючи київські адреси Михайла Сергійовича (його «місця пам’яті») в 
розгорнутий історико-політичний та історико-літературний контексти [46].

Рубрика «Історія в світлинах» містить майже детективну розповідь дослідниці 
Г. Кондаурової про студії над унікальною фотодокументальною збіркою іконографії 
М. Грушевського, що зберігається в Історико-меморіальному музеї його імені [38]. 
Авторка розглядає наявні документальні матеріали зображального типу «в міру до-
рослішання» персонажа, докладно зупиняючись на найцікавіших сюжетах [38, с. 56]. 
По суті, перед нами одна із не надто численних у сучасній українській гуманіта-
ристиці праць із візуальної історії. Коли ж поглянути на речі ширше, то треба визна-
ти солідний внесок видання в цілому в розвиток і поглиблення цього перспективно-
го напряму історіографії.

Зрештою, не можна оминути увагою небагатослівні, але такі, що надзвичайно 
виразно відображають нещадну сталінську добу, спомини двоюрідної онуки Михай-
ла Сергійовича – Вікторії Слупської, написані 1996 р. Дізнаємося з них про «дім 
Грушевських» та його мешканців, співчуваємо долі родини Грушевських, що сповна 
відчула на собі часи «великого перелому» [85]. 

Листопадовий за 2013 р. номер «Пам’яток України» запропонував читачам до-
бірку матеріалів про ще одну знакову постать української культури – видатного 
архітектора, академіка Павла Альошина (1881–1961). Доробок митця, а значною 
мірою і його життя, розкриваються через історію спорудження його творінь: особ-
няка М. Ковалевського у Києві («замку зітхань») [34], будинку Бажанова у Пе-
тербурзі [26], Педагогічного музею в Києві [76], реконструкції київських готелів у 
1930-х рр. [94], а також реалізації ідеї соцміста «Новий Харків» [16]. У відповідних 
статтях фахівців-архітекторів, музеє- і мистецтвознавців високий професіоналізм 
вдало поєднується з доступністю викладу, а численні фотодокументи, ескізи, схе-
ми, сучасні світлини наочно ілюструють особливості творчої манери П. Альошина, 
демонструють його інтерес до деталей, креативність й оригінальність мислення. 
Водночас у низці публікацій акцентуються організаторські здібності архітектора, 
його вміння згуртувати і творчу молодь, і будівельників та підрядників. Доречно 
наголосити, що мистецька діяльність П. Альошина відбувалася не просто на тлі 
тієї чи тієї доби: її результати прямо залежали від фінансових можливостей замов-
ника, його смаків, а за радянських часів від панівних ідеологем. Схоже, що тоді й 
питання економії відігравали не останню роль, – саме з цієї причини не був повною 
мірою реалізований авторський задум соцміста «Новий Харків», «розрахованого 
на 113–140 тисяч жителів з повним комплексом культурно-побутового обслугову-
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вання [16, с. 52]. Деякі істотні подробиці ставлення радянської влади до «успадко-
ваної» з дореволюційних часів інтелігенції розкриваються у статті О. Мокроусової 
«Олександр Лінецький vs Павла Альошина: конфлікт на тлі доби» [50]. Ідеться не 
просто про «виробничий» конфлікт архітекторів, а про чергову «ідеологічну кампа-
нію», спровоковану 1937 р. цькуванням у Москві архітектора О. Щусєва. У Києві 
знайшли свого «цапа-відбувайла» – П. Альошина, бо «за значенням для української 
архітектури він цілком відповідав рівню Щусєва» [50, с. 61]. Отже, політика нищен-
ня або витіснення з провідних позицій найкращих спостерігалася і в архітектурі, 
що переконливо доводять матеріали цього номера. Слід зазначити, що в інші роки 
в «Пам’ятках…» теж друкувалися змістовні матеріали, що стосувалися життя і твор-
чості П. Альошина (передусім статті О. Мокроусової) [48; 51].

У № 12 за 2013 р., присвяченому 100-річчю відкриття Національного музею 
у Львові, у фокусі уваги кількох авторів опинилася постать митрополита Андрея 
Шептицького, його роль у створенні та поповненні колекції цього поважного закла-
ду культури [5].

Шевченківське число «Пам’яток України» (№ 1 за 2014 р.), крім інших різно-
манітних цінних матеріалів, містить два персоналістичних нариси – про приятеля 
поета Івана Корбе [28] і про культ Т. Шевченка в сприйнятті М. Могилянського, 
якого автори трактують як одного з представників інтелектуальної й політичної елі-
ти ліберально-демократичного спрямування модерної доби [31]. У статті Л. Пирога 
на підставі широкого кола джерел розповідається про діяльність поета в Київській 
археографічній комісії [65]. В розвідці З. Тарахан-Берези подається трактування то-
поніма «Острянина могила» в поезії Шевченка [81]. У цьому ж таки числі подано 
огляд Ханенківських читань [91]. 

Про емігрантське буття гетьмана Пилипа Орлика та його «Діарій подорожній» 
(розпочатий 1720 р.) – важливе джерело для реконструкції маловідомих сторінок 
його політичної біографії – розповідає В. Шевчук в ювілейному, 200-му числі 
«Пам’яток України» [93].

Неповторна історія становлення та розвитку того чи того міста України, його 
архітектурно-мистецьке обличчя, його видатні особистості та їхня пасіонарна роль 
в економічному, громадсько-політичному та культурному житті міста – такий на-
прям виразно простежується в останні роки серед різноманіття тематичних чисел 
«Пам’яток України». Знаменним у цьому аспекті є висловлювання редакторів жур-
налу щодо праці місцевих краєзнавців у вивченні своєї «малої батьківщини» та спів-
існування центру і регіонів в історичному процесі: «На краєзнавстві завжди три-
малася наука. Іноді важко провести грань між краєзнавством і наукою… Шлях до 
розуміння загального історичного процесу лежить через з’ясування провінціалізмів, 
через дослідження периферії, через досвід людини в конкретному селі, місті та мі-
стечку…» [13, с. 3]. У 1918 р., в «огні й бурі» революції, М. Грушевський висловлював 
сподівання на розвинення в новій Україні «благородного місцевого патріотизму», 
вітаючи «гаряче прив’язання до своєї землиці, до свого місцевого центру, до його 
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культурних здобутків… здобутих своїми заходами, організованих, вирощених місце-
вими ж людьми, або громадянськими вибранцями…» [14, с. 216]. Репрезентативним 
із цього погляду є зміст «Пам’яток України» за квітень 2014 р. (№ 4: Суми: від 
Кондратьєвих до Харитоненків) (упорядник – Григорій Стариков), зміст якого ми 
хотіли б оглянути докладніше. 

У чотирьох статтях випуску автори переконливо висвітлюють чинник «люд-
ського феномену» в історії Сум. Важко не погодитися з твердженням О. Корнієн-
ка в нарисі «Гарасим Кондратьєв – засновник сумського полковницького роду та 
його нащадки», що «історію будь-якого населеного пункту годі уявити без подвиж-
ників, які у початковий період розбудови визначали його майбутнє», та що істо-
рію Слобідської України, чиї міста й села засновувалися в екстремальних умовах 
Дикого поля, творили саме такі сильні особистості [39, с. 2]. Як писав Д. Багалій, 
саме осадчим «доручав нарід свою долю» [цит. за: 39, с. 2]. Так, у розбудові Сум 
провідну роль відіграв Гарасим Кондратьєв (р. н. невід. – 1701) – осадчий міста і 
перший полковник Сумського слобідського козацького полку, засновник відомого 
старшинсько-дворянського роду. Дата й місце народження та навіть справжнє ро-
дове прізвище майбутнього сумського полковника достеменно не відомі, зазначає 
О. Корнієнко, припускаючи, що народився він не пізніше 1625 р., оскільки в 1655 р. 
вже очолював переселенську громаду, а в 1668 р. його дорослий старший син Іван 
перебував на козацькій службі. Автентична іменна формула сумського осадчого, 
що використовувалася в тогочасних московських документах, – «Гарасим Кон-
дратьєв прізвищем Шустіков». О. Корнієнко розглядає різні версії, висловлені в 
літературі щодо походження та місця народження Г. Кондратьєва: 1) твердження 
сумського священика Якова Левитського стосовно того, що «Герасим Кондратье-
вич Кондратьев... переселился из Червоной Руси в Слободскую Украйну в 1647 г. 
вместе с некоторыми другими дворянскими семействами»; 2) пізніші перека-
зи, які говорили про те, що спочатку Кондратьєв мешкав у Старому селі (тепер 
с. Червоне Сумського району), заснованому як московське поселення в 1640-х рр.; 
3) припущення М. Грушевського, що значну частину переселенців зі Ставища ста-
новили козаки, котрі після Охматівської битви (т. зв. Дрижиполя), що сталася 
29 січня – 1 лютого 1655 р. між польсько-татарським і українсько-московським 
військом, самовільно покинули табір гетьмана Б. Хмельницького та подалися до 
московського воєводи Шереметьєва у Ставищі; з цим кроком Грушевський пов’я-
зував переселення з м. Ставища «великим постом 1655 р.» першої сотні родин під 
проводом славного потім в історії Слобідщини отамана Гарасима Кондратовича 
(«Кондратьєва»), що, тікаючи «от разоренья и гоненья Ляхов и татар Крымских», 
заложили місто Суми [39, с. 3].

Краєзнавець так відтворює передісторію міста. 24 червня 1655 р. черкаський 
отаман Герасим Кондратьєв з м. Ставища та сто козаків подали чолобитну царю 
Олексію Михайловичу з проханням про дозвіл на заснування Сум. На полков-
ництво Кондратьєва було обрано або наприкінці 1658 р., або на початку 1659-го. 



115Історія. Пам’яткоохоронна справа

О. Корнієнко переконливо доводить, що життєвий шлях першого сумського пол-
ковника був сповнений активної військової і господарської діяльності. Про осо-
бисте життя Кондратьєва відомо, що він двічі одружувався. Від першої дружини, 
Христини, народилося четверо синів: Іван, Григорій, Андрій і Роман, котрі були 
помічниками батькові в улаштуванні нових поселень та обороні кордонів від воро-
гів. Г. Кондратьєв мав заслужений авторитет і підтримував приязні стосунки з цар-
ськими урядовцями та бєлгородськими воєводами. Священик Я. Левитський так 
схарактеризував Кондратьєва: «...он является здесь по народному представлению 
человеком справедливым до суровости, нрава честнаго, но крутаго. Нужно думать, 
что так именно и было, что действительно Гарасим Кондратьевич был человеком 
с железною волею, и такие люди действительно тогда и нужны были: только они 
могли авторитетно влиять на вольницу и дисциплинировать ее» [цит. за: 39, с. 14]. 
У нагороду за службу 1687 р. Г. Кондратьєва записано до московського дворянства. 
Про рівень впливу Гарасима говорить і той факт, що під час візиту до Москви у 
1692 р. він добився прийняття Боярською думою рішення про призначення сина 
Романа охтирським полковником та першим зі слобідських полковників зумів пе-
ревести свої володіння з помістя у вотчину. Ціла низка царських грамот і указів 
підтверджують його подальші надбання, займанщини та купчі. 

Протягом першої половини XVIII ст. Кондратьєви поєдналися родинними зв’яз-
ками з верхівкою гетьманської старшини. Збереглася репродукція парсуни Гараси-
ма Кондратьєва 1670-х рр., де зображено його герб, який символізує декларовані 
чесноти й претензії свого власника на гетьманство [39, с. 5–6]. Побожний Гарасим 
Кіндратович власним коштом звів чоловічий Успенський монастир у с. Мала Чер-
неччина (тепер – с. Токарі Сумського району), жіночий Іоанно-Предтеченський мо-
настир у передмісті Сум слободі Луці, церкву Іоанна Богослова в с. Низ та Різдва 
Пресвятої Богородиці в Старому селі (тепер – с. Червоне Сумського району), від-
новив сумську дерев’яну церкву Святителя Миколи та соборний храм Преображен-
ня Господнього [39, с. 6]. Як відомо, спорудження храмів для козацьких урядовців 
було публічною акцією підтвердження високого військового й адміністративного 
статусу. Помер у 1701 р. в досить поважному віці на власній пасіці в Новій Сло-
боді, останній спочинок знайшов у мурованому Свято-Воскресенському храмі, що 
був закладений ще за його життя в 1696 р., а завершив у 1702 р. його син Андрій. 
Щоправда, наприкінці 1758 – на початку 1759 р. родинний склеп Кондратьєвих 
було сплюндровано. О. Корнієнко доходить висновку, що «заслужений авторитет 
серед високих урядовців і власних козаків дозволили Гарасиму Кондратьєву зроби-
ти сумське полковництво заледве не спадковим: зі 106 років офіційного існування 
полку (1659–1765), його рід урядував протягом 81-го, зокрема безперервно про-
тягом 1659–1728 рр. Балансуючи між імперським орлом і гетьманською булавою, 
старий Кондратьєв шукав свій слобідський компроміс і, здавалося, інколи знаходив 
особисті й корпоративні козацькі вигоди: коли гетьманські старшини змагали до 
збереження своїх прав, Кондратьєви спромоглися розширити владні повноважен-
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ня полковника. Однак зрештою слобідські полки стали першою жертвою царату в 
справі ліквідації української козаччини...» [39, с. 7–14].

У статті М. Кадомської «Загадки Троїцького Собору» з’ясовується видатна роль 
Павла Харитоненка (1852–1914) в розбудові перлини сумського міського ландшафту 
– Троїцького собору. Нащадок селян Нижньої Сироватки, цукрозаводчик-мільйонер, 
великий землевласник, член правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків 
і Ради синдикату рафінерів, керівник Сумської контори Всеросійського товариства 
цукрозаводчиків, директор правління Бєлгородсько-Сумської залізниці, власник 
контрольного пакета акцій Бельгійського акціонерного товариства «Сумські маши-
нобудівні майстерні», згодом став директором Московського відділення Імператор-
ського російського музичного товариства, був обраний першим головою Товариства 
друзів Рум’янцевського музею, заснованого 1913 р. в Москві. Колекціонував анти-
кваріат, давній іконопис, твори вітчизняних та іноземних художників; придбав цін-
ну колекцію меблів… За його розпорядженням і його коштом у Санкт-Петербурзі 
та Стокгольмі було видрукувано сотні якісних поштових листівок із зображенням 
визначних пам’яток міста та панорамами сумських вулиць [35]. 18 квітня 1899 р. 
П. Харитоненко Височайшим наказом отримав спадкове дворянство. На дворян-
ському гербі, подарованому П. Харитоненку та його нащадкам указом Миколи II 
31 січня 1901 р., начертано красномовний девіз: «Працею возвеличуюсь», зображені 
також Меркур’єв жезл, що мав указувати на досягнення П. Харитоненка на тере-
нах торгівлі й промисловості, та колосся, що символізувало його заслуги в галузі 
сільського господарства. Крім того, М. Кадомська на фактах доводить, що своїм 
благоустроєм і квітучим станом на початку XX ст. Суми зобов’язані теж роду Ха-
ритоненків. Російський письменник О. Купрін, побувавши в Сумах улітку – восени 
1899 р., писав: «Саме місто з його думою і реальним училищем, а також сквер і театр, 
і бруківка на головній вулиці – все це існує завдяки щедротам місцевого мільйоне-
ра і цукрозаводчика Харитоненка». Генерал В. Сухомлинов, який приїхав до Сум 
1898 р., зафіксував у своїх споминах (Берлін, 1924): «Місто Суми справило на мене 
враження, що не має нічого спільного з нашими повітовими закутками. Прекрасна 
бруківка, тротуари, сквери, сади, виняткова чистота всюди переконливо свідчили 
про те, що й у Росії маленькі міста в культурному плані можуть не поступатися 
таким самим за кордоном. Кілька таких мільйонерів-цукрозаводчиків, як Харито-
ненко, Суханов та інші, вибудували собі справжні палаци, а місту хто – собор, хто – 
лікарню, притулок, богадільню і т. п. з міркувань змагання. Рекорд у цьому благодій-
но-культурному змаганні побив Харитоненко» [цит. за: 35, с. 41]. В. Сухомлинов до-
поміг утілити задум Харитоненків збудувати в Сумах військово-навчальний заклад. 
Маючи намір витратити на цю справу півмільйона рублів (приблизно така ж сума 
пішла і на будівництво Троїцького собору), П. Харитоненко висловив бажання, щоб 
певний відсоток учнів становили діти недворянського походження. У 1899–1902 рр. 
за проектом архітектора Кароля Іваницького було зведено грандіозний архітектур-
ний ансамбль кадетського корпусу на 500 інтернів.
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Оскільки до початку XX ст. в Сумах налічувалося вже понад 1500 парафіян Тро-
їцької церкви [35, с. 42], досить логічним видавався той факт, що саме багатий віря-
нин П. Харитоненко узяв на себе всі матеріальні витрати щодо будівництва нового 
Троїцького собору. Проект було розглянуто на засіданні будівельного відділення 
Харківського губернського правління від 23 березня 1901 р., його схвалили й підпи-
сали губернський архітектор М. Комарницький і губернський інженер Ф. Шустер. 
Закладку Троїцького собору П. Харитоненко приурочив до дня народження імпера-
тора Миколи II – 6 травня 1901 р. В цілому ж, як зазначає М. Кадомська, «архітек-
тура будівлі сумського Троїцького собору, розташованого у північно-західній частині 
міста, є доволі несподівана для порівняно невеликого українського міста. За своїми 
розмірами, декором та вишуканим внутрішнім простором, наповненим світлом і по-
вітрям, він був би доречний у будь-якій європейській столиці. А класично-бароко-
вий варіант ретроспективної стилізації фасадів узагалі не типовий для сакральної 
естетики 1910-х років. До того ж історія створення грандіозного собору тривалий 
час була оповита таємничістю» [35, с. 39]. Звернувшись до історії проектування та 
будівництва собору, М. Кадомська стисло окреслила життєвий шлях його архітек-
торів, приділивши значну увагу постаті Карла Шольца, що приїхав на запрошення 
князя Барятинського до Росії з Пруссії наприкінці 1860-х рр. Дослідниця зазначає, 
що «хоча підпис Карла Шольца стоїть на затверджених кресленнях Троїцького собо-
ру, проте досі у нас немає достовірних відомостей щодо міри участі цього архітекто-
ра у створенні проекту. Однак безперечно, що саме К. Шольц його творчо переробив 
і втілив у життя» [35, с. 45]. 1 липня 2013 р., до Дня архітектора, на фасаді дзвіниці 
Троїцького собору встановили пам’ятний знак, де зафіксовано імена його зодчих 
– К. Г. Шольца й Г. К. Шольца. На урочистому відкритті дошки були присутні на-
щадки Шольців з Києва, Санкт-Петербурга та Казахстану [35, с. 44]. Авторка наго-
лошує, що дослідникам ще належить докладніше дізнатися про обсяг мистецького 
доробку, подробиці біографії та складної долі цих непересічних будівничих. 

М. Кадомська також ретельно проаналізувала кошторис та перелік виконаних 
за 1901– 1905 рр. робіт щодо розбудови собору, дійшовши висновку, що інтенсив-
на протягом перших трьох років праця потім помітно сповільнюється (в 1901 р. 
було витрачено 63 437 р. 91 к.; у 1905 р. – лише 4 485 р. 86 к.), а після революції 
1905–1907 рр. будівельні роботи взагалі припиняються [35, с. 46]. Як з’ясувало-
ся, сповільнення темпів будівництва було передусім пов’язано із погіршенням фі-
нансового становища П. Харитоненка через економічну кризу 1901–1903 рр. і суто 
сімейні обставини. Загрозою економічній стабільності родини Харитоненків стали 
також страйковий рух під час революційних подій на Сумщині 1905–1907 рр. та по-
жежа 1908 р. на Павлівському рафінадному заводі. Заборгованість П. Харитоненка 
сягнула 25 млн руб. Для порятунку цукрового магната Державний Волзько-Кам-
ський, Російський для зовнішньої торгівлі, Міжнародний і Обліковий комерційні 
банки уклали угоду про відтермінування векселів Харитоненка під заставу його 
нерухомого майна. Ці заходи допомогли промисловцю уникнути банкрутства і на-



Історія. Пам’яткоохоронна справа118 

віть зміцнити своє становище. Царський уряд призначив Харитоненку державного 
опікуна – відомого фінансиста Я. Чупрова, що згодом лишився працювати у магна-
та головним управителем. Після стабілізації «промислової імперії» П. Харитоненко 
знову мав можливість частину капіталу витрачати на благодійництво, зокрема й 
на будівництво Троїцького собору (з 1911 р. відновлюються регулярні роботи на 
спорудженні храму). Після смерті К. Шольца (орієнтовно у 1907 р.) будівництвом 
керував його син Густав (1880–1939). Для внутрішнього опорядження собору Ха-
ритоненко звернувся до визнаних митців – М. Нестерова і О. Щусєва [35, с. 47]. 
Несподівана смерть Павла Харитоненка в ніч на 13 червня 1914 р., а також початок 
Першої світової війни знову спинили оздоблювальні роботи. Архітектор Г. Шольц 
із Сум поїхав на фронт, де працював у будівельних інженерних військах. 20-річний 
спадкоємець багатомільйонного статку, з 1914 р. – студент Московського універси-
тету Іван Харитоненко будівництвом не цікавився. Усе господарство лягло на плечі 
вдови. Проте всупереч обставинам з осені 1917 р. новий Троїцький собор уже діяв 
[35, с. 49]. Восени 1918 р. родина Харитоненків емігрувала, а всі маєтності радян-
ська влада націоналізувала. Лише через багато років історики зацікавилися історією 
цієї видатної династії меценатів та гідно оцінили її конструктивну роль у розвитку 
Слобідського краю.

О. Друг і Л. Федевич у щедро ілюстрованому нарисі «Оскар Гансен і доля його 
київського та сумського зібрання» розповіли особисту історію музейника-аматора 
[27], який на початку ХХ ст. зібрав велику колекцію мистецьких виробів, частина 
якої після її конфіскації й націоналізації більшовиками стала основою Сумсько-
го художнього музею. Як зазначають автори статті, починаючи з другої половини 
XIX ст., на терені сучасної України приватне колекціонування предметів мистецтва 
та старожитностей стає явищем широкого суспільного масштабу й значущості. До 
цього заняття долучилися представники різних верств населення – дворянство, 
купецтво, різночинна інтелігенція, служителі релігійних культів [27, с. 52]. Одним із 
них, чиє ім’я було несправедливо й невдячно вилучено з історії музейної справи на 
довгі роки, був й Оскар-Герман Германович Гансен. Він народився 18 лютого 1881 р. 
в Петербурзі, охрещений удома 14 квітня того ж року пастором Гофрелем. Мати Ган-
сена – Олена Августівна Віттерлейм, хрещені батьки – Вільгельм-Фредер Келель, 
академік, та Амалія-Олена Шмідт. Його мати належала до шведської громади Пе-
тербурга. Гансена записали до купецького стану як петербурзького 2-ї гільдії купця. 
Гансен народився позашлюбною дитиною й був усиновлений своєю матір’ю. На той 
час його мати, Олена Августівна, одружилася з інженером шляхів сполучення Яки-
мом Адольфовичем Сумовським. Гансен навчався спочатку в приватній гімназії К. 
Мая, а потім у петербурзькій 5-й гімназії, де успішно склав іспити на атестат зрілості 
у червні 1901 р. У вересні 1902 – травні 1904 рр. Гансен навчався на економічному 
відділенні Петербурзького політехнічного інституту, а з серпня 1904 р. став студен-
том юридичного факультету Петербурзького університету. У Петербурзі мав влас-
ний будинок на Невському проспекті, 26 [27, с. 59]. Із серпня 1907 року О. Гансен – 
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студент юридичного факультету Київського університету св. Володимира. У травні 
1912 р. отримав свідоцтво, що прослухав лекції на юридичному факультеті, і йому 
були зараховані 8 семестрів навчання. У 1913 і 1914 рр. Гансен робив спроби (що-
правда, невдалі) скласти іспити на диплом юриста. Одночасно, перебуваючи у стані 
вічного студента, матеріально забезпечений Гансен мав змогу віддатися справі свого 
життя – займатися колекціонуванням, збирати предмети мистецтва й старожитності 
[27, с. 55], співпрацювати з приватними колекціонерами і з науковцями Київського 
художньо-промислового та наукового музею. Весь прибуток Гансен витрачав ви-
ключно на створення музейного зібрання. У 1919 р., захищаючи перед «червоною» 
владою свою колекцію, він писав: «Я никогда не принадлежал к той категории мо-
лодых людей, которые, имея излишек материальных средств, прожигали свою жи-
знь, вели роскошный образ жизни, тратили свои средства на прихоти, разгулы и 
т. п., одним словом, меня никто, по моему скромному образу жизни, не осмелился 
причислить к так называемой золотой молодежи, тратящей безумные средства на 
развлечения, ибо образ жизни моей ничем не отличался от жизни нормального сред-
него человека» [27, с. 61]. Мати не розуміла його прихильності до світу мистецтва і 
скромні звички у побуті. Жили вони окремо – він у Києві, вона в Сумах. Саме туди, 
в її будинок на Петропавлівській вулиці, він у критичному 1918 р. переслав частину 
своєї цінної колекції…

Перші офіційні відомості про його діяльність з’являються на сторінках інвен-
тарних книг історичного відділу та у видрукуваному в 1911 р. «Звіті музею», се-
ред прізвищ меценатів та колекціонерів, які передавали або купували за свій кошт 
експонати для музею. Протягом трьох років (1911–1913) О. Гансен згадується як 
меценат художньо-промислового відділу музею. Путівник К. Широцького 1917 р. 
рекомендував відвідати приватний музей Гансена, що містився в будинку, зведено-
му архітектором Мартином Клугом, на вулиці Великій Підвальній, 14-а (сучасний 
Ярославів Вал), бо «у ньому зібрано усе, що має відношення до Києва, як центру 
Південної Русі впродовж усієї її багатовікової історії, але, головним чином, предмети 
XVII–XVIII ст.». На 1919 р. вартість колекції Гансена становила близько 5 мільйо-
нів рублів. У постанові Наркомату освіти від 29 квітня 1919 р. зазначено, що му-
зей, який належить Гансену, має величезну історичну і художню цінність, отже, має 
перейти у власність держави і стати Третім Державним Музеєм (посвідчення від 
8 травня 1919 р. за № 613) [27, с. 57]. О. Гансен, як твердять автори статті, став його 
консультантом та співробітником музейного відділу Комітету у справах охорони 
пам’яток мистецтва та старовини. Націоналізована «сумська частина» гансенівсько-
го зібрання була передана в 1920-ті рр. до Сумського художньо-історичного музею 
(СХІМ). Архівні свідчення про Оскара Гансена уриваються 1919 р., і, як пишуть 
автори статті, на жаль, поки що не вдалося віднайти документи про його останні 
дні. Тривалий час ім’я київського колекціонера перебувало під забороною та вилу-
чалось зі всіх довідників… А ось життя його зібрання продовжується донині, як це 
і передбачав Оскар Гансен: «...Крім матеріальної вартості, музейне зібрання моє має 
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художньо-наукову цінність, сума якої не капіталізується у певну суму грошей, але 
ж художньо-наукова цінність його є плодом моєї клопіткої праці з вишукування та 
вивчення пам’яток старовини і становить величезний багаж знань, зовсім задарма 
відданий нащадкам, бо майбутнє молоде покоління вивчатиме пам’ятки старовини 
якоюсь мірою і за моїми зібраннями» [27, с. 61].

Ще одна стаття О. Корнієнка – це розповідь про історію Сум, візуально збе-
режену в старих світлинах. Автор починає з твердження, що «…говорити про 
наявність наукових досліджень з історії становлення та розвитку сумської фо-
тографії не доводиться. Лише останніми роками з’явилися поодинокі публікації 
з цього питання. Окремо слід відмітити значні напрацювання, здійснені Харків-
ським приватним музеєм міської садиби в особі директора Андрія Парамонова, 
з історії фотосправи на теренах колишньої Харківської губернії. Певною мірою 
наслідками цієї праці скористався російський дослідник О. Попов при створенні 
своїх словників-довідників “Российские деятели фотографии. 1839–1930 гг.” та 
“Российские фотографы (1839–1930)”. Що ж до власне сумських публікацій, то 
невелика розвідка, присвячена історії мистецтв на Сумщині присутня в книжці 
сумського краєзнавця-аматора Олексія Ленського» [40, с. 62]. Перші світлини на 
терені нинішньої Сумщини зроблені в 60-х рр. XIX ст. Їхніми авторами зазвичай 
були професійні фотографи-іноземці. Аматорським фотографуванням займалися 
й заможні люди, переважно мешканці Санкт-Петербурга та Москви, які влітку 
відпочивали у своїх місцевих маєтках. Та вже невдовзі, у 1870–1880 рр. практично 
в усіх губернських і повітових містах Російської імперії в кожному дорогому готелі 
чи престижному будинку на верхніх поверхах, ближче до сонячного світла, з’яв-
лялися фотоательє, під назвами «фотозаклад», «дагеротипний заклад», «художній 
кабінет», «фотосалон». Як доводить автор статті на підставі фактів та документів, 
сумські фотографи «срібного віку» залишили по собі чудові зразки фотопортретів, 
краєвидів і художніх світлин. О. Корнієнко також наводить їхній поіменний спи-
сок, і це надзвичайно важливо – в локальну історію та мікроісторію повертається 
«людина за кадром» [40, с. 67–71]. 

Отже, зазначимо, що це число «Пам’яток…», присвячене Сумам, у певному сенсі є 
взірцевим щодо того, як через органічне поєднання людських доль із долею пам’яток 
архітектури й мистецтва у відносно невеликому обсягом виданні можна виграшно 
подати історію старого провінційного міста, як, об’єднавши зусилля професійних іс-
ториків, краєзнавців, музейників, мистецтвознавців, можна лаконічно, переконливо 
і захопливо змалювати кілька століть історії, виокремити в них знакове, символічне, 
головне... Таке видання може слугувати «меморіальною візитівкою» в багатоголоссі 
й різноманітті українських регіонів. Хотілося б, щоб згодом історія більшості вели-
ких і малих міст України була відтворена й збережена в колективній пам’яті городян 
за таким зразком.

Проблему взаємозв’язку національної пам’яті, карбування в ній постатей героїв 
та антигероїв засобами міської топонімії й антропонімії глибоко розкриває І. Гирич 
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у статті «Топонімія Києва як спосіб відродження історичної пам’яті» (Пам’ятки 
України, 2014, №5), зазначаючи: «Топонімія міст служить меті виховання міських 
жителів і загалом громадян країни в дусі певної ідеології, визначеної парадигми «ге-
роїв» і «негативних персонажів» національної історії. Через назви вулиць державна 
влада легітимізує ті події і постаті історичного минулого, які привели її до пануван-
ня на цій території. Зі зміною державної влади, ідеологію якої вона представляє, 
відбувається і зміна топонімічної ситуації в місті». Автор наголошує: «Топонімія 
міських вулиць є певним маркером національної пам’яті. Якщо не враховувати іс-
торико-географічну топонімію, міська антропонімія є свідченням духовно-історич-
них та ідеологічних орієнтирів, які накидалися владою людності для формування 
відповідним чином суспільно-політично зорієнтованого громадянина. Назви вулиць 
вибудовували певну систему цінностей суспільства, протягували нитку державної 
тяглості від минулого через сучасне у майбутнє» [12, с. 62]. 

Цікавий матеріал про колишніх мешканців Києва містить опублікована в цьому 
ж числі стаття А. Третьякова «Дореволюційний Хрещатик і його домовласники» 
(с. 2–35). Дотичними до розглянутих у журналі проблем є рефлексії В. Пономарьова 
щодо двох нових культурологічних видань про Київ – І. Гирича «Київ ХІХ – ХХІ: 
Путівник» (2013) та О. Друг «Вулицями старого Києва» (2013). В. Пономарьов, 
спираючись на матеріали рецензованих видань, переконливо простежує форми й 
засоби пов’язання київського простору з українським часом, аналізує логіку симво-
лічного освоєння Києва українською спільнотою, виявляє на конкретних прикладах 
«київські точки згущення історичної пам’яті» [72].

Число 6-те за 2014 р. присвячене видатному представникові національної худож-
ньої культури Василю Кричевському ( 1872 (1873 за н. ст.) – 1952). І. Пошивай-
ло концентрує увагу читача на поверненні спадщини митця до скарбниці модерної 
культури: «Нині ім’я Кричевського стрімко повертається в Україну. З’явилися ґрун-
товні дослідження сучасних мистецтвознавців, зокрема Валентини Рубан-Кравчен-
ко та Ірини Ходак. Уже більше знаємо про десятиліттями замовчуваного автора 
дизайну національного герба України, печатки і банкноти УНР, засновника укра-
їнського стилю в архітектурі, першого художника вітчизняного кіно, живописця і 
графіка-новатора, майстра декоративно-вжиткового мистецтва, сценографа, мисте-
цтвознавця і педагога, громадського діяча. Утім харизматична постать Майстра все 
ще залишається загадковою, до кінця не пізнаною. І не лише для його шанувальни-
ків-неофітів, а й для нащадків патріарха династії Кричевських-мистців». Автор за-
значає, що «коло зацікавлень і розмах діяльності Василя Григоровича Кричевського 
воістину подиву гідні. Василя Лінде в постаті діда найбільше вражають енергія і 
творчий потенціал, адже й досі важко збагнути, як той міг створити стільки за свого 
нелегкого життя, в оточенні заздрощів і переслідувань, в умовах вимушеної емігра-
ції і постійного пристосування до чужини. Ми більше знаємо його як знаменитого 
архітектора та мистця, менше – як збирача народних старожитностей, їх палкого 
дослідника й популяризатора». В. Пошивайло звертає увагу читача на той факт, 
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що «професійний» і «модерновий» художник Кричевський не раз наголошував на 
цінності народного генія, був далекий від тогочасної моди на «високе мистецтво», а 
тому разом із Данилом Щербаківським докладав усіх зусиль, аби піднести широке 
сприйняття народної культури з «етнографічного» рівня на високохудожній. Автор 
намагається знайти відповідь на питання, звідки у Кричевського «така глибока, ет-
ногенетична закоріненість у народне, звідки таке безапеляційне і гармонійне поєд-
нання національної форми і змісту, якого так бракує його теперішнім колегам-мис-
тцям в Україні?..» [74, с. 2]. Як відомо, до своєї колекції художник збирав предмети, 
які найбільше засвідчували етнічну й мистецьку самобутність українців. Унікальні 
вишивані та ткані речі, писанки, ікони, вироби з дерева, глини, скла й металу, на-
родні картини та гравюри, прикраси, археологічні предмети стали надбанням, яке 
надихало В. Кричевського не лише на власну художню творчість, а й на глибоке сис-
тематичне вивчення декоративно-вжиткового мистецтва і, зокрема, народної орна-
ментики та технології обробки матеріалів. Усі ті скарби поступово формували осо-
бливу колекцію, яку Кричевський заповідав Харківському мистецькому музею [74, 
с. 3]. В. Пошивайло посилається на думку знаменитого мистецтвознавця Ф. Ернста: 
«Колекція В. Г. Кричевського збиралась ним впродовж 20 років. І помешкання, і 
велика майстерня мистця, з якої відкривався чарівний вигляд на пів-Києва, були 
переповнені картинами, стародавніми килимами, склом, керамікою і т. д. Особливо 
вартою уваги була збірка килимів – близько 80, здебільшого українських, XVIII ст. 
Тут були просто унікальні екземпляри, особливо один гобелен початку XIX ст., з 
краєвидом, цілим рядом фігур, хат, звірів і т. д. <…> Тут же була одна з найкращих 
збірок різноколірного українського скла… Сюди ж відносяться і близько 500 фраг-
ментів скляних виробів, починаючи з великокняжої доби. Особливо багато любові й 
уваги приділяв власник колекції збиранню кераміки – української, східньої і захід-
ньо-європейської – близько 500 штук» [цит. за: 74, с. 3].

«Засвоївши основи рисунку, живопису, архітектури, він далі йшов по життю як 
майстер з ласки Божої, котрому підвладні усі тонкощі мистецтва», – писав про ньо-
го архітектор, дослідник українського архітектурного модерну В. Чепелик [4, с. 10]. 
Д. Вітченко акцентує, спираючись на думку фахівців, що Василь Кричевський став 
митцем, який, не маючи фахової освіти, самостійно сформував себе як видатну осо-
бистість. Відзначаючи неоціненний внесок В. Кричевського в українську художню 
культуру, Д. Вітченко твердить: «Подібно до археолога Генріха Шлімана, що відшу-
кав Трою, яку до нього вважали вигадкою Гомера, митець унаслідок багаторічного 
дослідження народної творчості підніс її до рівня монументального мистецтва, а 
форми традиційного українського зодчества запровадив у сучасній йому архітектурі, 
тим самим довівши спроможність українського мистецтва бути актуальним і модер-
ним. Будівля Полтавського губернського земства, “дім – як грім”, на десятиліття ви-
значила риси українського національного стилю». Розвиваючи думку про Харків як 
осередок буття майстра, Д. Вітченко зазначає, що харківський період життя велико-
го майстра досі залишається маловідомим навіть для дослідників історії архітектури 



123Історія. Пам’яткоохоронна справа

та мистецького життя Харкова межі ХІХ–ХХ ст. «Мало хто з харків’ян знає, що і 
як архітектор, і як художник, і як науковець сформувався Василь Кричевський у 
середовищі видатних діячів культури Харкова. Саме завдяки харківським архітекто-
рам Сергію Загоскіну та Олексію Бекетову, професорам Харківського університету 
Миколі Сумцову, Дмитрові Багалію, Єгору Рєдіну відшліфувався подібно діаманту 
мистецький талант В. Кричевського, отримав міцну теоретичну основу його потен-
ціал дослідника-науковця та педагога» [ 4, с. 11]. 

О. Денисенко у статті «Пленарні студії Василя Кричевського» так характеризує 
малярську манеру майстра: «Вітчизняне мистецтво 1890-х являло собою складний 
сплав пленеризму, варіантів імпресіонізму, символістських тенденцій, експериментів 
з «національним стилем» і театральною декорацією. Ці ж тенденції тою чи іншою 
мірою притаманні і живописній творчості Василя Кричевського… В основі живо-
писної системи Кричевського – контраст і поєднання станкового і монументального 
начал. Риси, притаманні монументальному мистецтву – вивіреність композиційного 
вирішення, сила узагальнення, точність знайдених деталей, любов до фактури, де-
коративної визначеності колірного вирішення – органічно поєднано з витонченістю 
ліричного споглядання станкового твору» [24, с. 26]. 

У розвідці К. Фесик та О. Сулими розповідається про історію створення будинку 
Полтавського земства («Будинок Полтавського земства» – с. 20–25). У цьому ж таки 
числі журналу висвітлюється місце Софії Київської в доробку майстра (Нешта О. 
Софія Київська у творчості Василя Кричевського. – с. 30–35), у статті П. Нестеренко 
йдеться про книжкові знаки, що їх створив митець (це екслібриси для особистих бі-
бліотек С. Єфремова, Д. Ревуцького, С. Маслова, Я. Стешенка, Ю. Яновського…) [53]. 
Зі статті С. Панькової дізнаємося про історію знайомства і стосунки В. Кричевського 
з М. Грушевським [53], з нотаток В. Тельвака – про цікаву знахідку – невідомий 
портрет великого історика пензля майстра [82]. Серед зазначених сюжетів виразно 
простежується також шевченкознавча проблематика (і це закономірно в ювілейний 
рік Кобзаря!) – є два матеріали, що засвідчують причетність В. Кричевського до 
увічнення пам’яті Т. Шевченка [55; 45]. Про вплив В. Кричевського на своїх учнів 
ідеться в статті О. Майданець-Баргилевич та Н. Саєнко [43]. Отже, на сторінках ори-
гінально й доречно проілюстрованого часопису перед зацікавленим читачем постає 
особистість В. Кричевського в усіх своїх іпостасях: творець нової української архітек-
тури і графік-новатор, яскравий і самобутній живописець, один з основоположників 
української сценографії, художник українського кіно, глибокий дослідник ужитково-
го мистецтва, дизайнер-новатор, талановитий педагог…

У № 8 за 2014 р. («Полтава: від столиці Малоросії до центру українського Лі-
вобережжя») серед інших цінних матеріалів вміщено популярно написаний нарис 
І. Ханка «Хата Великого полтавця», присвячений історії родинної оселі батька но-
вітньої української літератури, автора «Енеїди» та «Наталки-Полтавки» Івана Кот-
ляревського (с. 46–47) і дві статті Т. Пустовіта – «Полтавська духовна семінарія» 
(с. 48–55) й «Український клуб у Полтаві» (с. 56–57).
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У № 10 часопису за 2014 р. розповідається про Музей видатних діячів україн-
ської культури (Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського й Ми-
хайла Старицького) – чудовий меморіальний комплекс на старій Паньківщині. Усе 
число є гармонійною презентацією тих скарбів і принад, які зберігають фонди Му-
зею. Як відомо, послідовною стратегією Музею є популяризація історичних надбань 
національної культури через долю окремих діячів та їхнього родинного кола й одно-
часне функціонування закладу як сучасного мистецького осередка. На сьогодні для 
відвідувачів відкрито три меморіальних музеї. 

У статті Н. Терехової «Музей видатних діячів української культури» висвітлюєть-
ся історія створення в межах одного меморіального комплексу музеїв Лесі Українки, 
Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла Старицького. Авторка нагадує 
про те, що «інтенсивна забудова Паньківщини почалася у другій половині ХІХ ст. 
Близькість до центру міста та водночас невисока вартість землі сприяли швидкому 
розпродажу ділянок під будівництво. Селилася тут переважно київська інтелігенція, 
професори та студенти університету св. Володимира, лікарі, журналісти, адвокати, 
інженери, діячі мистецтв. Недарма за цим районом закріпилася назва київського 
Латинського кварталу… Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. саме тут, на Маріїн-
сько-Благовіщенській, у близькому сусідстві мешкали три відомі українські родини: 
Косачі (сім’я Лесі Українки), Лисенки, Старицькі. Трохи пізніше неподалік (у тому 
ж кварталі на вул. Жилянській) оселився П. Саксаганський» [83, с. 2–3]. Відтак на 
Паньківщині утворилося унікальне сусідство митців, і цей куточок Києва поступово 
став центром українського культурного і громадського буття, який сучасники нази-
вали «українським Парнасом». Тут гостювали М. Коцюбинський, І. Франко, О. Ма-
ковей, В. Стефаник... Будинки, де мешкали митці, збереглися і нині є природними 
межами території Музею, яка має статус охоронної зони [83, с. 3]. 

У статі О. Гураль особлива увага приділена історії створення Музею Михайла Ста-
рицького. Авторка нагадує про те, що М. Старицький (1840–1904) увійшов в історію 
як видатний драматург, поет, прозаїк, перекладач, громадський і театральний діяч, 
один із фундаторів українського професійного театру. Життєвий шлях письменника 
сповнений злетів і падінь, уся його діяльність була спрямована на розвиток україн-
ської культури та становлення національної самосвідомості. У традиціях відданості 
національній ідеї виховувалися його діти та онуки, кожен з яких зробив гідний внесок 
у розвиток української культури. Старша донька, Марія Старицька (1865–1930) – 
відома акторка, театральний педагог, друга донька – Людмила Старицька-Черняхів-
ська (1868–1941) – прозаїк, драматург, перекладачка, громадська діячка, третя, Оксана 
(за чоловіком Стешенко, 1875–1942) – дитяча письменниця, син Юрій Старицький 
(1882–1936-8?) – громадський діяч, відомий юрист. Непересічними особистостями 
були й онуки драматурга: Вероніка Черняхівська (1900–1938) – поетеса і перекла-
дачка, Ірина Стешенко (1898–1987) – актриса і перекладачка, Ярослав Стешенко 
(1904–1939) – відомий бібліограф, дослідник історії української книжки. Нащадкам 
драматурга судилася трагічна доля – майже всю родину Стари цьких, за винятком Іри-
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ни Стешенко, знищено в період сталінських репресій 1930-х – початку 1940-х рр. До 
наших днів не дожив жоден із представників славного роду. Маловідомими для широ-
кого кола наших співгромадян залишаються постаті М. Старицького та його нащадків 
[18, с. 6–7]. Експозиція Музею дає можливість зацікавленим відвідувачам зануритися 
в атмосферу родинного і творчого життя цього багатого на таланти українського роду 
й одночасно отримати докладну інформацію про життєві долі окремих його пред-
ставників.

15 травня 2014 р. музей відзначив 155-ту річницю від дня народження видатного 
українського актора, режисера, одного з фундаторів українського професійного теа-
тру, автора перших українських театрознавчих праць, педагога і драматурга Панаса 
Саксаганського, останній період життя якого був пов’язаний з Києвом. Його ім’ям 
навано вулицю, на якій розташувався Музей видатних діячів української культури. 
У статті Н. Грабар (с. 16–21) ідеться про виставку «До 145-ї річниці з дня народжен-
ня П. Саксаганського», що відбулася 2004 р. «Восени 1912 р. Панас Саксаганський 
оселився в будинку на вулиці Жилянській, 96, винайнявши тут квартиру, яка на той 
час була типовим помешканням інтелігента. Оселя мала кабінет, спальню, їдальню 
та кухню. Тут Саксаганський разом з дружиною Ніною Митрофанівною Тобілевич 
(у дівоцтві – Левченко) мешкав аж до своєї смерті 17 вересня 1940 р. У цей час він 
уже залишив керівництво «Товариством російсько-малоросійських артистів» і га-
стролював у різних театральних колективах як актор. Тому і квартиру він винайняв 
у будинку, який знаходився біля вокзалу», – розповідає авторка. Експозиція містить 
меблі, предмети інтер’єру, картини, прикраси, що дає уявлення про стиль життя й 
атмосферу родинного побуту артиста.

У рубриці «Музеї. Музейники й колекціонери» подано статтю Я. Йовенко «Олек-
сандр Черняхівський за його архівом». Професор Черняхівський (1869–1939) – ві-
домий учений-гістолог, один із перших українських мікробіологів, перекладач, ак-
тивний учасник українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. У 20–
30-х рр. ХХ ст. він відігравав вагому роль у розбудові вищих медичних навчальних 
закладів: майбутніх Національного медичного університету ім. О. Богомольця і 
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Тривалий час 
Черняхівського не згадували, адже за радянських часів були репресовані й затав-
ровані як вороги народу і сам учений, і його дружина – письменниця, драматург, 
громадська діячка, донька фундатора українського театру М. Старицького Людми-
ла Старицька-Черняхівська, за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини 
1938 р. розстріляно доньку Вероніку, талановиту поетесу і перекладачку. Тому дже-
рела, які репрезентують життєвий шлях і професійну діяльність О. Черняхівського, 
за радянських часів не були введені в науковий обіг. Я. Йовенко зазначає, що «після 
проголошення незалежності України особистість медика, так само як і постаті його 
родичів, почали привертати увагу дослідників», але водночас визнає, що «діяльність 
Олександра Григоровича ще й досі недостатньо популяризована і потребує подаль-
ших досліджень його біографія, значення науково-дослідницького доробку у розвит-



Історія. Пам’яткоохоронна справа126 

ку медицини та ролі, яку він відігравав у національному та культурницькому русі 
своєї доби, вивчення та актуалізація матеріалів його архіву» [33, с. 22]. У фондовій 
колекції Музею зберігаються матеріали з архіву О. Черняхівського, які є важливим 
джерелом для вивчення його біографії та наукової діяльності. Авторка поділяє до-
кументи на чотири групи. Перша – особові (свідоцтво про народження, паспортна 
книжка, диплом про закінчення університету та ін.). Друга – матеріали, що репре-
зентують наукову і літературну діяльність ученого (списки праць, стаття, науко-
ва доповідь, частина наукової роботи, рецензія патолого-анатомічного відділення 
Рентгенівського інституту на його праці, об’ява про збори членів медичної секції та 
два переклади німецького поета Г. Гайне). Третя – матеріали особового походження 
(автобіографії, листування, що налічує 80 одиниць джерел. Четверта – фотоколек-
ція з 40-ка світлин різних періодів його життя. Усі ці документи музейного фонду є 
важливим джерелом просопографічної інформації для відтворення деталей біографії 
й характеристики особистості О.  Черняхівського.

В іншій статті Я. Йовенко [32] розповідається про колекцію документів літера-
турознавця, поета, громадсько-політичного діяча Івана Стешенка (1873–1918), який 
був чоловіком третьої доньки М. Старицького, Оксани. Авторка слушно наголо-
шує, що «постать Івана Стешенка займає помітне місце серед найвизначніших діячів 
доби національно-визвольної боротьби українського народу на початку ХХ століт-
тя. У його особі вдало поєднався політичний діяч, учений-літературознавець, поет, 
педагог та перекладач. На посаді міністра освіти першого українського уряду ча-
сів Центральної Ради Іван Стешенко сприяв становленню й розвитку національної 
освіти, як науковець і літературознавець залишив безцінні збірки вишуканої пое-
зії – «Хуторні сонети» (1899), «Степові мотиви» (1901) та ґрунтовне дослідження 
«Історія української драми» (1907)… Натомість досі маловідомими для широкого 
загалу залишаються окремі аспекти родинного життя І. М. Стешенка… Іван Мат-
війович увійшов до кола найяскравіших українських митців того часу і долучився 
до їхньої культурно-просвітницької роботи» [33, с. 30–31]. З-поміж матеріалів про 
І. Стешенка у фондовій колекції Музею М. Старицького авторка виокремлює до-
кументи офіційного та біографічного характеру; родинне листування; бібліографію 
творів та літературні праці письменника; світлини. Архівні матеріали прислужаться 
справі реставрації життєвого шляху Стешенка й подальшого дослідження його лі-
тературної діяльності. Водночас це цінне джерело для виявлення просопографічної 
інформації та історії родинно-сімейних стосунків.

Разом із М. Балімовою, авторкою статті «Київські адреси Михайла Стариць-
кого» [2] (рубрика «Пам’ять місця») маємо нагоду здійснити подорож по старому 
Києву. «Михайло Старицький не був киянином за походженням, –пише М. Балі-
мова, – але найважливіші події з життя письменника пов’язані з цим містом, в яко-
му він прожив багато років. Саме тут народжувались і втілювалися в життя його 
творчі задуми, відбувалися перші аматорські вистави, вирувала громадська діяль-
ність. У київських помешканнях драматурга збиралися діячі Старої громади, члени 
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Загальноукраїнської безпартійної організації, обговорювалися театральні справи, 
були написані найвідоміші драматичні, прозові та поетичні твори. Власної квартири 
М. Старицький не мав і, як правило, орендував помешкання на осінньо-зимовий 
сезон в одному з районів, тому з ім’ям драматурга пов’язані різні адреси нині цен-
тральної частини Києва» [2, с. 36].

У статті Р. Калашнікової описується цінна колекція Ірини Стешенко. «Відомо, 
що колекції, як і люди, мають свої долі. Особливо сімейні, коли кожна річ (мистець-
кий твір або звичайний побутовий виріб) зберігає пам’ять про близьких людей чи 
певні події, є свідком життєвих перипетій. Колекція, про яку йтиметься, також мала 
свій складний шлях, що певною мірою нагадує долю її власників. Об’єктом нашої 
уваги будуть речі, які є одночасно і художнім твором, і меморіальним експонатом. 
Основу колекції образотворчого мистецтва, що збирала онука М. П. Старицького 
Ірина Іванівна Стешенко, становлять речі, які належали родині Старицьких та їх-
ньому близькому оточенню, спадок, отриманий нею від родичів. Зокрема, це твори 
живопису, графіка, ікони, що прикрашали помешкання родин Старицьких, Черня-
хівських, Стешенків <...> Всі вони позначали творчу атмосферу, яка панувала у го-
споді спадкоємиці роду, описували меморіальні речі та твори мистецтва, що там 
знаходилися…» [37, с. 44]. І. Стешенко не тільки зберігала успадковане, а й поповню-
вала свою збірку. Деякі твори з власної колекції вона надавала українським музеям 
для експонування на виставках. Після її смерті частина творів з колекції, яка, за її 
заповітом, мала б зберігатися у Музеї, не потрапила до нього через неправомірні дії 
людини, що тимчасово ними опікувалася. Нині у фондовій колекції М. Старицького 
з речей, що належали І. Стешенко, зберігається 31 одиниця живопису (з них чотири 
ікони), 244 одиниці графіки, 8 одиниць скульптури малих форм, які «мають не лише 
високу художню, а й історичну цінність при вивченні стилю життя та естетичних 
смаків родини Старицьких» [37, с. 44–45].

Онук корифея, син Івана Стешенка Ярослав Стешенко (1904–1939) був наймо-
лодшим паростком славнозвісного роду Старицьких. Він здобув визнання як знавець 
книжкової графіки, відомий колекціонер екслібрисів. Народився Ярослав 6  квітня 
1904 р., в сім’ї був другою дитиною (після 6-літньої доньки Ірини). Зростати дітям 
Стешенків доводилося в атмосфері постійних жандармських обшуків та поліційного 
нагляду, бо Іван Стешенко належав до нелегальної партії українських соціал-демо-
кратів. Бували випадки, коли діти тривалий час не бачилися з батьками… Так автор-
ка простежує витоки формування особистості свого героя. Центральне місце у статті 
займає аналіз унікальної колекції екслібрисів Я. Стешенка [19]. В часописі надру-
ковано також спогади Ірини Стешенко «Зо мли минулого» [80]. Число розкішно і 
яскраво проілюстровано світлинами з родинних фондів, репродукціями портретів 
музею, сучасними фото.

У № 12 за 2014 р. йдеться про «Харків архітектурний». Усебічно розкрити таку 
обсяжну проблему неможливо, не спинишись на постатях митців, що віддали свій 
хист та енергію задля створення неповторного обличчя міста. В статті К. Черкасо-
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вої на прикладі будівлі Харківського медичного товариства розглядається неокла-
сицизм як стиль у творчості академіка архітектури Олексія Бекетова (1862–1941) 
(с. 34–41). У розвідці Д. Вітченка йдеться про харківський період життя відомого 
архітектора Сергія Тимошенка, який залишив по собі багату творчу спадщину – 
понад 400 проектів різноманітних будівель та архітектурних комплексів (с. 42–51). 
К. Кублицька розповідає про добу харківського модерну (1896–1916 рр.) і його твор-
ців – Олександра Гінзбурга та інших (с. 12–25). 

Надзвичайно цікавим є число «Пам’яток України», присвячене сторіччю Першої 
світової війни (2015, № 3–4). У передньому слові шеф-редактор видання І. Гирич 
окреслив ментальні риси «українського виміру Великої війни (саме так називають її 
європейці) (с. 2–5). О. Кучерук докладно розповів про пам’ятки сараєвського Відов-
дану 1914 р. (с. 6–11). Ф. Турченко подав чітко структуровану інформацію про події 
в Україні у зазначений період (с. 12–19). О. Павлишин поінформував читачів про 
культурні втрати Галичини під час Першої світової війни (с. 20–25), у статті В. Пара-
ція розповідається про гору Лисоня як «місце національного мілітарного звершення» 
(с. 38–45). І. Сьомочкін репрезентував унікальну частину творчого доробку маляра 
польсько-німецького походження Оттона (Одо) Добровольського «Зимовий Львів 
1915 року» (с. 46–53). Своєрідним проблемним стрижнем цього числа є обговорення 
статті учня Михайла Грушевського й водночас його опонента, відомого галицького 
історика Степана Томашівського «Війна й Україна» [84], опублікованої у «Вістнику 
СВУ» (1915). Про автора як історика-концептуаліста подали свої міркування львів-
ська дослідниця Н. Халак [87] та київський історик О. Ясь [95]. У роздумах цього 
автора над працею С. Томашівського катастрофа Першої світової постає як потенцій-
ний каталізатор трансформації ментальності людства в цілому й мислячої одиниці 
– зокрема. Науковець переконливо доводить, що «війни не тільки суттєво змінюють/
перекроюють політичну мапу світу, а й кардинально трансформують сам плин істо-
ричного часу, котрий раптово набуває неабиякого прискорення. Відтак багатоманітні 
процеси в різних сферах суспільного буття розгортаються з незвичною інтенсивністю 
та швидкістю, що зумовлює знакові метаморфози, ба навіть загальне переформатуван-
ня історичної свідомості. Та найбільше, мабуть, трансформується світ уявлень, коли 
звичні демаркаційні лінії й неписані конвенції людського буття стираються лави-
ною військово-політичних подій. Отож часто-густо до небачених меж розширюється 
“табуйована зона”, котру за мирної доби вважали “забороненою територією”. Відтак 
постають новітні візії, концепції й оригінальні спроби осмислення минувшини, зо-
крема недавнього плину часу й віддалених або навіть призабутих історичних віх, що 
спираються на новий горизонт уявлень, який тільки-но вимальовується з поточної 
перспективи конфліктів. Війна запускає і формує своєрідну програму перетворень 
на ниві історичної думки – руйнацію звичного минулого, несподіване розширення 
уявних меж та орієнтирів, спроби первісного осягнення історії у світлі нових мож-
ливостей та метаморфоз, плекання й апробування нових концептуальних пропозицій 
і зрештою випробування останніх на міцність “травматичним” військовим досвідом. 
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Означені інтелектуальні та світоглядні перетворення повною мірою спостерігаємо у 
текстах визначного українського історика Степана Томашівського (1875–1930)» [95, 
с. 30]. На думку О. Яся, Перша світова війна стала «переломною межею, навіть сво-
єрідним каталізатором» в інтелектуальній біографії Томашівського, позаяк кинула 
історика у вир швидкоплинних подій. Вочевидь науковець добре усвідомлював ті 
можливості й перспективи, які продукувала велика війна. Не випадково в одній зі 
статей тієї доби помітно зміщуються ті акценти, котрі він виділив у своїх текстах 
[95, с. 30]. Коли взяти до уваги ще й участь С. Томашівського як експерта в дипло-
матичній місії української делегації на Паризькій міжнародній конференції 1919 р., 
то «стане очевидним, що цей досвід мусив виплекати інтелектуальні метаморфози. 
Тим паче, що травматичний шок від поразки національно-визвольних змагань мав 
для галицьких інтелектуалів особливий присмак на тлі успіху польського проекту 
поновлення державності» [95, с. 30]. О. Ясь зазначає, що погляди С. Томашівського 
зазнали новітніх інтелектуальних впливів (праці В. Джемса, Г. Ферреро, О. Шпенгле-
ра та ін). Неоромантична ідея «“галицького П’ємонту” набуває нового культурного, 
метафорично кажучи, життєвого імпульсу» [95, с. 30–31] і саме цей «інтелектуаль-
ний поворот» проглядається у працях ученого воєнної доби, зокрема, у брошурі «Га-
личина. Політично-історичний нарис з приводу світової війни» (1915), а потім – у 
його нарисі «Українська історія. Старинні і середні віки» (Львів, 1919). Автор дово-
дить, що С. Томашівський пережив випробування «травматичним» досвідом світової 
війни та поразки української революції 1917–1921 рр., і «саме “травматичний” шок і 
спостереження щодо суперечностей повоєнного устрою спричинилися до пророчого 
передбачення автора про неминучість нової, більш руйнівної та масштабної катастро-
фи – Другої світової війни» [95, с. 31]. Слід погодитися з дослідником у тому, що 
розвідка «Війна й Україна» С. Томашівського показує, яким чином «авторські ідеї і 
розумування зі стадії виношування задумів поступово перетікали у площину концеп-
туалізації минувшини» [95, с. 30–31].

Підсумовуючи огляд чисел журналу за 2009–2015 рр., зазначимо, що залюд-
нення й «заземлення» історико-культурного і мистецтвознавчого простору Украї-
ни ХІХ–ХХ ст. через поєднання наукових біографій чільних діячів громадського, 
культурного, наукового життя, з описом пам’ятних місць їхньої життєдіяльності, що 
збереглися в тому чи іншому населеному пункті, із залученням засобів візуаліза-
ції, є найбільш перспективним способом для популяризації культурної спадщини 
українського народу й виховання патріотизму. «Пам’яткам України» властиве по-
слідовне дотримання визначального постулату візуалістики: гармонії між чуттєвим 
і раціональним знанням, пропорційного співвідношення між текстом й ілюстратив-
ним рядом. Кожне з оглянутих чисел авторська «команда» і редакційний колектив 
створювали з великою любов’ю та пієтетом до головних «героїв». Більшість студій 
є живими, теплими, «дихаючими», емоційними, отже, доступними не тільки для 
фахового кола, а й для загалу. Так усуваються раніше майже непереборні межі між 
«професійною історіографією» та «історією для широкого читача».
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Часопис гідно репрезентує такий дослідницький напрям, як персоналістика у 
пам’ятках історії та культури, а тому має стати в пригоді фахівцям-гуманітаріям і 
дослідникам-аматорам, усім, кому не байдужа історія України, доля її мислителів, 
літераторів, митців, громадських діячів, меценатів та представників відомих родин. 
Протягом десятиріч, незважаючи на зміну влади, її колір та політичну кон’юнктуру, 
часопис високопрофесійно виконує своє «місіонерське» культуртреґерське призна-
чення. Спонукає науковців до виявлення лакун у колективній пам’яті суспільства, 
до оприлюднення нових джерельних знахідок і систематизації наявної інформації 
з тієї чи іншої маловивченої проблеми, сприяє згуртуванню дослідників в успішні 
колективи, мобільні творчі команди, зорієнтовані на розв’язання конкретних науко-
вих завдань та популяризацію їх. Показово, що досить часто налагоджені контакти 
не зникають безслідно, а реалізуються в подальшому в нових проектах (спільних 
статтях, збірках документів, конференціях та читаннях). Вважаємо, що надійна дер-
жавна фінансова підтримка таких видань є надзвичайно важливою. Це інвестиції в 
майбутнє держави, в її інтелектуальний та громадянсько-патріотичний потенціал.

З усього видно, що, готуючи до друку число журналу, його творці прагнуть довер-
шеності у змісті та формі, натхненно й наполегливо знаходячи найбільш виважені 
пропорції між суворими вимогами академічної науки і доступністю «розповіді для 
всіх», між проблемою в її цілості й фактурністю конкретного матеріалу, між ком-
пактністю обсягу і неосяжністю обріїв, які вимальовуються у процесі опрацюван-
ня теми, між усталеними традиціями і сміливим експериментаторством… Яскраві, 
змістовні, хвилююче-захопливі, бездоганні щодо поліграфічного виконання випуски 
часопису, щедро населені людськими долями, пройняті духом любові до української 
минувшини й відчуттям аури доби, зі смілими екскурсами в лабіринти індивіду-
альної пам’яті й зав’язями – через вузлову рубрику «місце пам’яті, пам’ять місця» 
– пам’яті колективної є, безумовно, перлиною національної книжково-журнальної 
спадщини. І хочеться вірити й знати, що так буде й далі.
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