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ПЕРЕДМОВА 
 

Четвертий том вибраних праць Г. Д. Казьмирчука містить низку 
публікацій історика, присвячених життєвому і творчому шляху 
окремих представників вітчизняної історичної науки: 
В. М. Базилевича, О. Ю. Гермайзе, О. П. Оглоблина, 
В. О. Романовського та інших. 

Особливу зацікавленість вчений проявив до постаті 
В. О. Романовського, історика, археографа, архівіста, автора першого 
українського підручника з архівознавства. На науково-теоретичній 
конференції з нагоди 165-річчя заснування університету 
Св. Володимира Г. Д. Казьмирчук зробив доповідь, лейтмотивом якої 
була спроба відтворити наукову біографію вченого. Вперше у 
науковий обіг було введено пласт документальних матеріалів, що 
зберігаються у Центральному державному архіві громадських 
об‘єднань України, Державному архіві м. Києва та Інституті рукопису 
НБУ ім. В.І. Вернадського НАН України. Це була перша спроба 
дослідження наукової спадщини В. О. Романовського, тому вона не 
позбавлена деяких недоліків, зокрема, редактори випустили весь 
науковий апарат, а обмеженість об‘єму статті не дозволила 
зупинитися на науковому доробку ученого 1940–1970-х рр., показати 
його складний життєвий шлях після звільнення із заслання. Згодом 
Г. Д. Казьмирчук розширив зібраний матеріал і опублікував брошуру, 
в якій висвітлюється життя та наукова діяльність незаслужено 
забутого радянською історіографією В. О. Романовського, 
визначаються віхи його наукового інтересу та напрямки його 
дослідження. У ній детально розкрите життя В. О. Романовського в 
Україні, натомість вивчення періоду перебування вченого на засланні 
та його роботи в Ставрополі варто продовжувати. 

Перу Г. Д. Казьмирчука належить кілька розвідок про 
професора Київського ІНО (колишнього університету 
Св. Володимира) О. Ю. Гермайзе. В одній з них йдеться про 
формування громадянських і наукових поглядів історика, уточнюється 
дата його народження. У більш ґрунтовній статті Г. Д. Казьмирчук 
подає джерелознавчий аналіз особових фондів київського 
професора, котрі зберігаються у Центральному державному архіві 
вищих органів влади та управління, Державному архіві м. Києва, 
Державному архіві Служби безпеки України. 

Разом з молодими дослідниками А. В. Сілкіним і 
О. В. Вербовим учений розпочав вивчення життя і наукової спадщини 
талановитого, але забутого історика В. М. Базилевича. У ранніх 
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статтях розглядалися його краєзнавчі студії. Зокрема, було 
висловлено думку, що він є фундатором краєзнавчого напрямку в 
українському декабристознавстві. Ці матеріали були включені до 
першого тому. 

До цього тому також включено низку статей, в яких 
Г. Д. Казьмирчук прагне до концептуального осмислення руху 
«апостолів свободи» у всесвітньо-історичному масштабі. У них 
порушується проблема непростих стосунків науковців України та 
Росії, накреслюються шляхи наукового пошуку. На думку вченого, 
уточнення і конкретизації чекають практично всі основні проблеми 
руху декабристів: від причин виникнення таємних організацій до 
історичного значення цієї події. 

Григорій Дмитрович Казьмирчук – єдиний вітчизняний історик, 
хто виступив проти доморощених і російських декабристознавців-
міфотворців. На жаль, проникнення нігілізму в історичну науку є 
сьогодні буденним явищем. За написання історичних праць беруться 
політики, бізнесмени і навіть «королі російського бойовика», тобто усі, 
хто має гроші і бажання писати історію. Їхні опуси видаються 
величезними тиражами, витримують декілька видань, ними завалені 
полиці книжкових базарів. Тому у пересічного читача формується 
думка, що історики-професіонали пишуть «неправильну» і «нецікаву» 
історію, а новітні міфотворці виконують месіанську роль пошуку 
правди в історичній науці. На жаль, останніми рухають більш 
прозаїчні мотиви. 

Сьогодні творча еліта України підзабула, що суспільну думку 
треба виховувати, а не підлаштовуватися під неї. Інакше покоління, 
яке обирає «Пепсі», житиме в період «духовного Чорнобиля», якого 
так боявся Олесь Гончар. Історія – не товар, який треба загорнути в 
яскраву обкладинку, приправити сенсаційними вигадками та густо 
пересипати вуличною мовою, начебто для більшої зрозумілості, і вже 
точно історія – не американський бойовик, де сюжет залежить від 
фантазії автора. Історія потребує максимально об‘єктивного і 
неупередженого аналізу. Історик повинен перебувати над подіями 
минулого і однаково ставитися до історичних постатей, не 
висловлюючи наперед запрограмованої симпатії чи антипатії. 

Сучасне декабристознавство як лакмусовий папірець відбиває 
усі проблеми нашого суспільства. Надамо слово Г. Д. Казьмирчуку: 
«Морально-етичні принципи оцінок декабристів поступилися місцем 
кримінально-розбійницьким аспектам, всеохоплююче схиляння перед 
ними замінено бажанням підняти до абсолюту найнижчі людські риси, 
яких не позбавлені ―поборники святої волі‖, як і кожна грішна людина. 
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Всі ми грішні , бо на нас первородний гріх. Цей первородний гріх у 
своєму єстві в повній мірі уособлювали й декабристи. 

Ми не судді і тому не маємо права виносити вирок. Декабристів 
судили їх сучасники, висловивши своє бачення їхнього внеску в усі 
сфери російського життя. Ми ж, їх спадкоємці, повинні спокійно й 
переконливо, на основі більшості опублікованих джерел сказати про 
їхні заслуги або прорахунки перед світовою спільнотою»

1
. 

 
1. Казьмирчук Г. Сучасне декабристознавство: реалії та перспективи 

розвитку // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – К., 2003. – Т. 3. – 
С. 186. 

 
Юрій Латиш, 

кандидат історичних наук, доцент 
 



9 

 

СУЧАСНЕ ДЕКАБРИСТОЗНАВСТВО: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Світове декабристознавство вступило в третє тисячоліття в 

стані хаосу, переоцінок, заперечень, химерних гіпотез. Цьому 
передувало десятилітнє вивчення руху декабристів в «національних 
квартирах» окремих держав. В них робилися спроби наукового, 
публіцистичного й нігілістичного осмислення руху декабристів в історії 
народів Російської та тоталітарної Радянської імперій, внести 
корективи у висвітлення окремих проблем

1
. Цей розвиток відбувався 

у напівдрімотній стагнації. Одні вчені в силу різних причин відійшли 
від його вивчення, зокрема москвичі В. О. Федоров і Г. В. Семенова, 
українці Г. Я. Сергієнко і М. П. Савичев та ін.

2
 Прийшло нове 

покоління дослідників, котрі несміливо й повільно розробляють окремі 
сюжети важливої проблеми всесвітньої та вітчизняної історії, а дехто 
займається міфотворчістю

3
. Треті, використовуючи 

«червоногвардійську атаку», наполегливо спростовують, заперечують 
роль і місце декабризму в світовій історії

4
. Ослабились зв‘язки між 

декабристознавцями. Виникла недовіра, їх полонило бажання 
відхреститися від набившої оскомину революційної концепції руху 
декабристів. 

Декабристознавство пройшло тернистий шлях свого розвитку: 
від бурхливої революціонізації руху до перефарбування його в 
лібералізований колір; від висвітлення декабризму як попередників, 
коріння більшовизму до послідовників ―революціонера на троні‖ 
Петра І; від глибокого документального осмислення до 
міфотворчості; від борців за соціально-політичні перетворення до 
«яничарства» з історичною верховною владою в Росії. І таких 
паралелей провести зараз можна безліч. Слухач і читач, 
ознайомившись з цим розмаїттям думок, полегшено зітхне – врешті-
решт переміг плюралістичний підхід до вивчення проблеми. Це так і 
ні. Так, тому що ми отримали можливість висловлювати своє бачення 
питань, не насилувати себе й підганяти у прокрустове 
заідеологізоване ложе єдино вірного вчення марксизму-ленінізму. Ні, 
оскільки з очищенням декабристознавчих авгієвих стаєнь від 
однобокого бачення окремих сюжетів руху декабристів зараз 
широким кроком і рівними шеренгами йдемо до засвоєння 
великоросійського політичного яго (найкращі, найпередовіші, най…, 
най…)

5
. 
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Важливо наголосити на тому, що через 175 років розвитку 
декабристознавства у деяких дослідників немов би спала полуда з 
очей і вони прозріли й заволали, вопія: хто ж такі декабристи?, за що 
вони боролися?, як досліджувати рух декабристів?

6
 Після десятиліття 

хитань й розбрату, коли переважало бажання поглиблено заглянути в 
національну належність декабристів, знову залунали заклики до 
єднання і однотипності на основі виняткової передової російської 
суспільно-політичної думки й культури, взятися за спільне 
домучування декабристської історії. Морально-етичні принципи оцінок 
декабристів поступилися місцем кримінально-розбійницьким 
аспектам

7
, всеохоплююче схиляння перед ними

8
 замінено бажаннями 

підняти до абсолюту найнижчі людські риси, яких не позбавлені 
«споборники святої волі», як і кожна грішна людина. 

Ми не судді. Не маємо права виносити вирок. Декабристів 
судили сучасники. Висловили своє бачення їхнього внеску у всі 
сфери російського життя. Ми ж, їх спадкоємці, повинні спокійно й 
виважено, на основі більшості опублікованих джерел сказати про їхні 
заслуги або прорахунки перед світовою спільнотою. Світовою, тому 
що вони не були виключно російськими політичними діячами, а 
людьми свого часу, які бажали розв‘язати актуальні соціально-
економічні проблеми, що турбували людство. Наприклад, Наполеон І 
своїми декретами скасував рабство у Західній Європі. А чого ж 
добивалися декабристи? Того ж самого. Методи вони пропонували 
інші, оскільки в своїй рідній вітчизні не змогли віднайти власного 
Наполеона. 

Світова спільнота краще відповідає загальній характеристиці 
декабристів, оскільки вони є її дітищем. Серед них були представники 
грецької, німецької, італійської, української, російської та інших 
соціокультур та менталітету. Проблеми одні, ідеї також. І бажання їх 
розв‘язання ті ж. Так чому ж це тільки російські діячі? Чому ж це 
тільки російська історія? Чому ми так вперто тягнемо все й вся у 
російське ліжко? Коли ж Бог надоумить російських вчених та 
політичних діячів не старатися «з‘їсти все», шукати «російські 
пам‘ятники», зокрема декабристської доби, за межами етнічної Росії, 
коли на її території вони ще в гіршому стані, ніж у нас. 

Коли ж ми відмовимося від розгляду будь-яких соціально-
політичних, економічних, культурологічних проблем української історії 
з точи зору «месіанської» величі російського народу, його виключної 
ролі у розв‘язанні любих питань минувшини історії України? 
Московщина ХІV–ХVІІ, Російська імперія з часів Петра І й до 
сьогодення були й залишаються пожирателями всього передового, 



11 

 

конденсаторами кращих сил і думок інших народів, котрих 
експлуатували, видаючи їх геніальні думки за своє, російське: 
Боровиковський, Ведель, Гоголь та інші діячі науки й культури 
українського народу – росіяни, носії їх менталітету. Ось так, так було 
й буде, якщо ми не скажемо раз і назавжди – це українці. Це – наші 
предки. Це – наша гордість. Так трапилося з декабристами. Спочатку, 
це носії передового російського духу, виразники найпередовішої 
російської думки, а зараз… 

Звичайно, ми маємо потребу досліджувати декабристський 
феномен разом. Історія, хочемо ми того чи ні, нас об‘єднує. Єднає 
нас і декабристська тематика. Так чому ми не можемо спокійно, 
виважено говорити про декабристів як виразників бажань російського, 
українського, білоруського та інших народів колишньої Російської 
імперії? Чому ж бажання українських декабристознавців плідно 
розробляти проблему «українських декабристів» розглядається, як 
регіональна проблематика, читай – периферійна, а, отже, 
другорядна, другосортна? 

Розвиток новітнього світового декабристознавства розпочався з 
перехідного періоду, про що свідчать солідні праці провідних вчених

9
, 

матеріали наукових конференцій
10

. Звичайно, вони були підготовлені 
ще у часи горбачовської перебудови, матеріали у більшості 
відбивають традиційні методологічні підходи, сформовані за 
радянської доби. 

Читаючи новітню декабристознавчу літературу, більше 
побачиш запитань, ніж об‘єктивних відповідей на них. Початок нашої 
доповіді також є свідченням цього. Це добре. Думаємо. Аналізуємо. Є 
надія, як висловився на наших VІ і VІІ «Декабристських читаннях» 
академік НАН України В. А. Смолій, що ми неупереджено будемо 
розв‘язувати актуальні питання руху декабристів – разом, спокійно й 
толерантно

11
. 

Відзначаючи напрямки розвитку новітнього 
декабристознавства, зупинимося, в першу чергу, на конференціях, 
присвячених рухові декабристів, що відбулися за це десятиліття. Їх 
небагато, але… І після розвалу СРСР інколи відбувалися зустрічі 
дослідників-декабристознавців, які скромно називали, з нашої легкої 
руки, ці зустрічі ―Декабристськими читаннями‖. У середині 90-х рр. 
ХХ ст. Музей декабристів у Москві провів читання, зібравши 
переважно декабристознавців столиці Росії

12
. Конференційним 

спалахом відзначився 2000 р. Кілька конференцій у Санкт-Петербурзі, 
Москві, Києві – традиційних центрах декабристознавства сколихнули 
інтерес до непопулярної серед науковців останнього десятиліття 
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теми. Їх результати знайшли позитивну оцінку на сторінках 
українських та московських часописів

13
. Конференції виявили 

розмаїття думок, спроб вироблення й обгрунтування нових 
концептуальних підходів у висвітленні окремих питань руху 
декабристів. Це, зокрема, спроба вияснити місце декабризму в 
історичному контексті лібералізму, у тому числі й в наші дні, 
ставлення до учасників руху сучасного їм суспільства, «українське» 
питання в програмних документах та суспільно-політичних поглядах 
декабристів, рух декабристів у всесвітньому історичному контексті, 
декабристи і російський конституціоналізм

14
 та ін. 

Важливою проблемою, я б сказав ключовою, є виявлення 
джерел формування конституційних поглядів декабристів. 
Дослідження йдуть у двох напрямках. Перший – осмислення раніше 
висловлених думок, коли вчені акцентували увагу на впливі 
західноєвропейських чинників (конституцій, розмов з представниками 
опозиційних сил німецьких таємних організацій, зокрема, Тугенбунду) 
тощо

15
. Другий – модерний, коли вчені наполегливо переконують 

читачів у тому, що конституційні ідеї декабристів – це результат 
«попереднього розвитку російської держави», пошуків російською 
спільнотою реформаторських шляхів. Один з таких напрямів 
очолював Олександр І. Наприклад, д. і. н. з Москви Н. М. Мінаєва 
вважає, що ідея конституціоналізму російською державою була 
частково апробована в ―доктрині легітимізму‖, в Правилах 1799 р., а 
пізніше – в «Конституції 1801 і 1802 рр.»

16
, «Конституції М. І. Паніна – 

Д. І. Фонвізіна‖. Цей напрямок (концепцію) розвивають і сучасні 
зарубіжні вчені. Зокрема, Дженет М. Хартлі стверджує, що 
«декабристи не менше, ніж сам цар, розробляли нові конституційні 
моделі для Росії»

17
. 

Біографічний напрямок. Дослідження В. О. Федорова про М. П.  
Свистунова, Л. Л. Бойчук про І. Д. Якушкіна, Р. С. Вавренюка і 
Г. Д. Казьмирчука про Є. П. Оболенського, М. Г. Казьмирчук про 
П. І. Пестеля, Н. С. Прозорової, москвички О. І. Киянської про лідера 
південців та інші праці такого ж плану засвідчують, що в цьому 
напрямку ми мусимо йти й наполегливо шукати нові документальні 
матеріали, осмислювати нагромаджене, робити вірні висновки. Тільки 
тоді ми зможемо зрушити з мертвої точки сучасне 
декабристознавство. Характерною рисою біографічних студій є 
висвітлення найсуттєвіших аспектів діяльності окремого декабриста, 
спроба змістити акценти у їх суспільно-політичній діяльності. 
Наприклад, працюючи над біографією Є. П. Оболенського, котрий 
народився в Україні, ми на основі нововиявлених документів 
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встановили точну дату його народження, спростували невірну в 
літературі оцінку діяльності декабриста в період підготовки й 
проведення Великої реформи 1861 р., як «святого», «покірливого» 
старця. Насправді, це був громадський діяч, який залишився вірним 
своїм політичним переконанням, і в ситуації, що склалася на 
середину 50-х рр. ХІХ ст., активно включився в реалізацію проблем, 
які 30 років тому привели декабриста і його соратників та однодумців 
у Сибір

18
. 

Надзвичайно цікавою несподіванкою початку 2002 р. є 
дослідження О. І. Киянської. Ця російська дослідниця продовжує 
дивувати декабристознавців. Тільки за два роки нового тисячоліття 
вона підготувала 8 змістовних досліджень, що підводять нас до 
наукової біографії П. І. Пестеля. Зокрема, у квітні цього року 
передбачається вихід монографії, присвяченої цій актуальній і надто 
політизованій проблемі руху декабристів

19
. 

Докторське дослідження О. І. Киянської написане на широкій 
документальній основі. Зокрема, значна кількість джерел вводяться у 
науковий вжиток вперше, в тому числі фонди Російського державного 
військово-історичного архіву (Далі – РДВІА). До них її попередники не 
зверталися. Заслуговує уваги історіографічний аналіз літератури з 
цієї теми, про який ми будемо говорити у відповідному місці статті. 
Дослідниця справедливо виділила чотири блоки проблем, що 
висвітлюють становлення особистості П. І. Пестеля, конспіративну й 
військово-штабну діяльність лідера Південного товариства на етапі 
ранніх таємних організацій (1816–1821 рр.) і зрілого декабристського 
руху (1821–1824 рр.) та на пестелевських планах військової 
революцій у 1825 р.

20
 

Ці проблеми знайшли детальне висвітлення в її окремих 
монографіях

21
 та солідних статтях

22
. Зупинимося на деяких 

концептуальних висновках автора. Вперше так чітко було звернуто 
увагу на оточення П. І. Пестеля, як важливе джерело становлення 
його особистості. Дослідниця справедливо поставила під сумнів 
думку М. В. Нечкіної про те, що П. І. Пестель сформувався як 
політичний діяч ще навчаючись у Пажеському корпусі. Вона 
розглядає цей час, як період формування майбутнього декабриста як 
військового фахівця. Особливо імпонує нам її твердження про те, що 
на політичні та релігійні засади світогляду П. І. Пестеля впливала 
його мати, а батько формував його як професійного військового й 
адміністративного діяча

23
. 

Викликає певну недовіру надто наполегливе акцентування на 
суперечливих стосунках між лідерами декабризму, зокрема 
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С. І. Муравйовим-Апостолом, С. П. Трубецьким та П. І. Пестелем. 
Звичайно, тертя між ними були. В літературі про це говорили й 
раніше. Але з цього робити висновки про те, що саме вони впливали 
на організаційні та тактичні розробки П. І. Пестеля – це надто 
сміливо. Відомо, що С. П. Трубецький, протиставляючи себе лідеру 
південців, бажав захистити себе на слідстві, применшити свою роль в 
таємних організаціях декабристів. Записки цього декабриста, як 
справедливо наголошує О. І. Киянська, є продовження тієї ж ідеї та 
лінії суспільної поведінки. Отже, до них потрібно ставитися обережно, 
співставляти з думками інших декабристів. Нам думається, що спроба 
поглянути на характер П. І. Пестеля, його особисті риси на основі 
спогадів членів Південного й Північного товариств декабристів, що 
зробила М. Г. Казьмирчук, заслуговує уваги й є перспективним

24
. 

Не можемо сприйняти твердження дослідниці про те, що 
«Південне товариство декабристів з самого початку діяльності на 
являло з себе монолітної організації, здатної у вирішальний момент 
взяти владу в державі»

25
. 

Спокійна, виважена оцінка діяльності декабриста 
П. М. Свистунова, як одного з організаторів Петербурзького філіалу 
Південного товариства, вимальовується з розповіді відомого 
російського декабристознавця В. О. Федоров. За його підрахунками, в 
цьому філіалі було 24 члени. Це були найбільш радикально 
налаштовані діячідекабристських організацій у Північній Пальмірі, які 
сповідали ідею військової революції та знищення царської сім‘ї. 
Дослідник детально зупиняється на двох планах царевбивства, 
ініціатором яких виступав Ф. Ф. Вадковський, ролі в них 
П. М. Свистунова, котрий пізніше став керівником філіалу

26
. 

В. О. Федоров, аналізуючи світоглядні засади П. М. Свистунова, 
наголошує на тому, що в останнього напередодні повстання 
декабристів у Санкт-Петербурзі відбувся «надлом у поглядах і 
настроях. Він заряджається скепсисом»

27
. 

Нового прочитання вимагає конкретна проблематика руху 
декабристів. Дослідження москвичок Л. Л. Бойчук, В. І. Бокової, 
О. І. Киянської, українців М. П. Савичева, Л. В. Баженова, 
петербуржців С. Є. Ерліха, П. В. Ільїна та ін. переконують у 
необхідності подальшого пошуку документальних матеріалів і 
виваженого, критичного використання їх у своїх розвідках. Наведу 
справедливий висновок О. І. Киянської, який вона зробила, коли 
наполегливо працювала над новітнім прочитанням  історії повстання 
Чернігівського полку. Дослідниця, зокрема пише: «Метою цієї праці 
повинна стати не зміна знаків, не створення нової, вже негативної, 
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легенди про декабристів, а повний і всебічний історіографічний аналіз 
як негативних сторін цього явища, так і позитивних». Аналіз змісту 
студії говорить про інше. Раніш визначене завдання – побільше 
віднайти негативних матеріалів, на які, заради справедливості 
відзначу, радянська історіографія не звертала уваги, спотворюють 
позитивне враження важливої проблеми – повстання декабристів в 
Україні. 

Ще далі, з небаченим розмахом пішов Михайло Смолін, 
відтворюючи ідейне підгрунтя декабризму. Публіцист стверджує, що 
вони «жили мрією про майбутнє, і в ім‘я цих марень вбивали, 
брехали, клятвопорушничали»

28
. Він – автор вступної статті до праці 

графині С. Д. Толь, котра розвінчувала «прекраснодушні» видумки 
про змову декабристів, твердить, що розмова про «споборників святої 
волі» – це найбільша химера тих, хто пише й говорить про них,  всієї 
інтелігенції, яка створила «велетенський міф». Насправді, це ніякі не 
«святі», не борці з царизмом, не революціонери, не ліберали, не 
конституціоналісти. Це був «рух ―нового типу» – революційний (!) рух 
з бажанням до царевбивства і знищення всіх члені Царствуючого 
Дому. Це були люди, яким «ідея одноособової влади була 
недопустима, незрозуміла, непотрібна, нестерпна»

29
. 

Викликають заперечення й подив інші проблеми, котрі виділяє 
М. Б. Смолін. Вони наперед запрограмовані на негативне ставлення 
до декабристів. Мало того, що він повторює «улюблену‖ тезу 
сучасних російських дослідників – вони «герої й мученики». 
Розвиваючи думку, що мучениками бувають й карні злочинці, котрі 
порушили закон і спокій суспільства, М. Б. Смолін спокійно 
екстраполює це визначення на декабристів, але значно підсилює їх 
провину. Суть її полягає в тому, що справжні герої – це ті громадяни 
Росії, які захищали трон і вітчизну (генерали ШеншИн, Фредерікс, 
полковник Хвощинський), а декабристи «бунтарі, руйнівники, 
революціонери», що виступили проти «історично існуючої … 
десятьма (!) століттями» верховної влади Російської імперії

30
. 

Автор вступної частини відмовляє декабристам в порядності, 
звинувачуючи їх в обманювані солдатів, а керівників – св.оїх колег по 
боротьбі, у відсутності у них хоробрості. Революційна сміливість 
завжди абсурдна, а результат її завжди руйнівний. Позитивні якості 
декабристів значно знецінюються через вчинений ними бунт. 
Непорядно поводили себе деякі декабристи, зокрема П. І. Пестель 
(який лупцював солдатів, щоб викликати у них незадоволення проти 
уряду), С. Г. Волконський, що (переписував листи начальників для 
захисту свого масонського брата), С. П. Трубецького (боягузливого 
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диктатора, котрий пробував оправдатися у своїх записках) та ін.
31

 
«Переконливо» критикуючи «ліберальних і радянських дослідників» 
за те, що вони випинають сміливість і хоробрість декабристів 
М. Б. Смолін погоджується в тому, що деяким з них були притаманні 
риси, але за умови, що ці якості слугують «позитивним завданням та 
меті»

32
. 

В Україні хвилю «нового бачення» руху декабристів підняв пан 
Ярослав Тинченко. В своїх роздумах, опублікованих в київській газеті, 
він переконував читачів у тому, що П. Г. Каховський – «типовий 
злочинець», декабристи не були героями війни 1812 р., а 
декабристознавці «оббрехали царську сім‘ю»

33
. Ці та інші подібні 

видумки шокують суспільство, обливають брудом декабристів, їх ідеї, 
устремління

34
. 

Акцентується увага М. Б. Смоліним ще на одній надуманій 
проблемі сучасного декабристознавства – «Брехня і декабризм». Про 
«делікатно кажучи, недостовірну» інформацію, що застосовував 
М. П. Бестужев-Рюмін під час переговорів з Товариством об‘єднаних 
слов‘ян, пише О. І. Киянська

35
. М. Б. Смолін, по можливості, вибрав 

всі наявні факти, котрі свідчать, що декабристи використовували їх в 
своїй агітаційній та тактичній боротьбі проти самодержавства. 
Зокрема, він наголошує на тому, що декабристи «запровадили» в 
солдатську масу «невірні чутки про Маніфест покійного 
Олександра І», пізніше провокували солдатів до протизаконної 
«присяги іншому імператору і відмові Костянтина». 
«Малоделікатністю у питаннях чеснот були декабристи і у відношенні 
до своїх товаришів по змові», – твердить автор передмови

36
. 

Південне товариство, на думку М. Б. Смоліна, також не «обійшлось 
без самої низької брехні і фальсифікації»

37
. 

Історіографічні дослідження займають належне місце в 
сучасному декабристознавстві. Поява нових праць, присвячених 
рухові декабристів, нагально вимагає оцінки того, що зроблено у 
вивченні проблеми за останнє десятиріччя. Зізнаюсь, нам приємно 
читати в московському виданні, що в Києві «продовжуються 
історіографічні дослідження», що тут існує декабристознавча школа, 
що історіографія декабристознавства є магістральною лінією 
вивчення історії руху декабристів в Україні. Я б сказав, що в усьому 
світі, і це без перебільшення. Без наукового усвідомлення того, що 
зроблено, не можна йти вперед, не можна досягти бажаних 
результатів. Історіографічне дослідження, присвячене рухові 
декабристів, мусить розв‘язати три класичні питання: виявити 
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проблеми, які досліджуються, визначити рівень їх розробки й 
накреслити перспективні напрямки подальшої наукової праці. 

За минулі десять років в Україні опубліковано біля 50 
історіографічних праць. Правда, їх кількість трішки менша, адже деякі 
з них друкувалися у вигляді тез, а, пізніше, в розширеному вигляді – 
статейному варіанті. Вони належать як маститим вченим, так і 
декабристознавцям початківцям. Відрадно, що студенти кафедри 
історії Росії, зокрема Ю. В. Латиш, В. І. Довгопол працюють над 
вивченням важливої, і надто дискусійної історіографічної проблеми 
наявності «українських декабристів» та української декабристознавчої 
школи. Юрій Латиш, використовуючи зібраний нами

38
 і російським 

вченим С. І. Михайльченком
39

 матеріал, задався метою детально 
дослідити становлення й розвиток української декабристознавчої 
школи. Зараз він розвиває й конкретизує висловлені нами ознаки 
школи декабристознавців, виявляє конкретні матеріали, які свідчать 
про те, що школа може існувати й плідно репродукувати праці при 
наявності молодої генерації учнів

40
. Про це переконливо автор довів 

на декабристознавчій конференції, що відбулася в Києві в березні 
минулого року. Ми погоджуємося з його висновком про те, що 
«семінарій зіграв вирішальну роль у формуванні школи М. В. Довнар-
Запольського. Серед його членів були майбутні декабристознавці»

41
. 

Скажемо більше, і зараз на історичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка цей напрямок є 
найбільш результативним. Наведу неповну статистику участі 
студентів у «Декабристських читаннях» за всю історію їх проведення 
в Україні. Розпочинаючи з 1987 р., коли ми започаткували проведення 
таких читань, в них взяли участь:  на перших – 5 студентів, на других 
– 11, на третіх – 17, на четвертих – 11, на п‘ятих – 10, на шостих – 3, 
на сьомих – 4, на восьмих – 4. Ми залучали до читань студентів 
навчальних закладів колишнього Союзу. Зараз в Російські Федерації 
відомі провідні вчені, зокрема декабристознавці, кандидати 
історичних наук О. І. Киянська, Я. В. Леонтьєв, Т. М. Кандаурова, а у 
80–90-х роках ХХ ст. це були студенти московських вузів, котрі 
приїжджали на читання. В нашій державі такий же шлях пройшли 
кандидати історичних наук Т. М. Соловйова, С. П. Стельмах, 
А. М. Куликовська, доктор історичних наук О. О. Рафальський та інші 
сучасні знані дослідники, в минулому студенти історичного 
факультету національного університету імені Тараса Шевченка. 

Характерною властивістю української декабристознавчої школи 
є активне звернення аспірантів кафедри історії для гуманітарних 
факультетів Київського національного університету імені Тараса 



18 

 

Шевченка до вивчення життя й наукової діяльності українських 
радянських вчених 20–30-х років ХХ ст. Прикладом можуть бути 
наукові дослідження. О. В. Вербового про В. М. Базилевича, вченого, 
життя й наукова діяльність якого проходила вчаси страхітливих 
тоталітарних експериментів Й. В. Сталіна та його прісних

42
. 

Л. В. Губицький аналізує дослідження  членів Наукового товариства 
Нестора-літописця, присвячені рухові декабристів. Його дослідження 
переконливо доводять, що не тільки М. В. оДовнар-Запольський та 
П. В. Голубовський, а й інші вчені Університету Св. Володимира 
зверталися до декабристської тематики

43
. Окремі сюжети вивчення 

викладачами Київського інституту народної освіти в 1920 1933 роках 
дослідила О. В. Ляпіна. Вона справедливо наголошує, що в цей час 
декабристознавці інституту досліджували «історії громадських рухів в 
України (О. Гермайзе, Л. Добровольський, В. Базилевич)… була 
створена… теорія українського декабризму,…»

44
. 

Запорукою подальшого розвитку декабристознавства є 
залучення до наукової праці молодого покоління, зокрема студентів 
та аспірантів вузів незалежних країн. Про це переконливо свідчать дві 
конференції в Києві та участь в них вихованців Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка О. В. Ляпіної, 
Л. В. Губицького, О. В. Вербового, М. Г. Казьмирчук, Ю. В. Латиша, 
В. І. Довгопола та ін., з москвичів – О. В. Ейдельман. Називаю тільки 
їх, оскільки не знаю програм інших зібрань декабристознавців 
незалежних країн, що виникли на терені колишнього Радянського 
Союзу. 

Окремі історіографічні сюжети, до яких зверталися вчені, 
додатково свідчать, що сучасні дослідники усвідомили необхідність і 
доцільність солідних історіографічних розділів, які передують 
окремим проблемам вітчизняної історії. Як приклад, зверну увагу на 
працю Віктора Брехуненка. Аналізуючи стосунки українського 
козацтва з Доном, він зупинився на праці відомого фахівця з цієї 
проблеми першої половини ХІХ ст. декабриста В. Д. Сухорукова. 
Сучасний український дослідник об‘єктивно відзначає, що декабрист-
історик вперше поглянув на цю проблему значно «ширше», ніж його 
попередники, на основі залучення нового пласту документів. Це 
дозволило йому показати розвиток донського козацтва на «тлі» тісних 
стосунків донських та українських козаків, відтворити їх спільні дії 
проти мусульманських сусідів, кваліфікуючи їх, «як вимушений засіб 
самозахисту козацтва від зазіхань азовців і татар»

45
. Віктор 

Брехуненко наголошує й на інших проблемах, що їх досліджував 
В. Д. Сухоруков, як-от: причини переселення частини українських 
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козаків на Дон, конфліктів між ними, політику Москви стосовно 
козацтва тощо. Декабрист-історик, вважає сучасний дослідник, не 
створив цілісної концепції проблеми, але частина його висновків та 
узагальнень не втратила своєї наукової ваги й зараз

46
. 

Історичне минуле України в контексті історичного спадку 
декабристів досліджує М. Ф. Хрещик, здобувач Інституту історії 
України НАН України. Він поставив перед собою завдання 
проаналізувати погляди В. Д. Сухорукова на виникнення й розвиток 
запорізького козацтва та йогоучасть в селянських зрушеннях під 
керівництвом С. Т. Разіна та К. П. Булавіна. Автор досить влучно 
зазначає, що запорозькі та донські козаки, на думку декабриста, 
утворилися й розвивалися одночасно в одному геополітичному 
просторі, у тісному взаємозв‘язку, паралельно за своїми спільними 
християнськими звичаями, традиціями, козацьким побутом

47
. 

Думається, що в праці є ряд невідповідностей. Ми не 
сприймаємо висновку про те, що «селян з Малоросії» «приймали по-
братському донські козаки», що українське козацтво виникло 
одночасно з донським. «Братський прийом» полягав у тому, що 
козацькій верхівці Дону були потрібні безголосі трударі. Щоб вибитися 
у донське козацтво, проходили роки. Не кожний прийшлий з України 
міг це зробити. Донське козацтво спочатку, в переважній більшості, 
формувалося з українських селян та тієї частини запорізького 
козацтва, яка шукала кращих умов життя, рятуючись від польського 
лихоліття

48
. 

Заслуговують уваги історіографічні праці доцента Московського 
університету ім. М. В. Ломоносова Ярослава Леонтьєва. Щойно світ 
побачила підготовлена ним солідна праця, в якій зібрані мало відомі 
дослідження російських істориків-емігрантів, присвячених рухові 
декабристів, зокрема Марка Алданова, Павла Мілюкова, Сергія 
Мелгунова, Венедикта Мякотіна, Олександра Кізеветтера та інших 
вигнанців радвлади

49
. Про їхні дослідження потрібно говорити 

окремо, оцінювати з шаною
50

. 
Ми ж сьогодні звернемося до передмови сучасного вченого, що 

передує цим матеріалам. Її автор звернувся до надто модної сьогодні 
проблеми руху декабристів – «Легенди про декабристів». Про них в 
свій час і різні часи писали й говорили вчені, але в такому обсязі, у 
такій логічній послідовності, ще ніхто так не сказав, як це зробив 
Я. В. Леонтьєв. Скажемо більше – в його роздумах ми не побачимо й 
не відчуємо того зневажливого ставлення до декабристів. Цим 
вигідно вирізняється його праця, в цьому й полягає її цінність і 
потреба, зокрема для молодих декабристознавців. 
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Я. В. Леонтьєв виділяє кілька легенд про декабристів. 
Офіційна версія сформувалася самого початку. Основою її були 
матеріали слідчих справ. Виструнчив її Модест Корф, котрий 
подивився на рух очима вінценосного свого патрона Миколи І. Її 
підвалиною є зневажливо-брутальне споглядання на вимоги 
декабристів, підміну їх ідеєю царевбивства. Героїчна легенда 
сформувалася як альтернативна першій. Біля її джерел стояв 
Олександр Герцен. Високий пієтет «вільного письменника» й 
публіциста абсолютизував революційні змагання «споборників святої 
волі», загострив увагу на їх непримиреній антисамодержавній 
діяльності. Ліберальна легенда була передбачуваною, оскільки сам 
рух декабристів був не однорідним, в його середовищі були 
представники реформістських напрямків, що імпонувало їх епігонам 
пізніших років. Ми не погоджуємося з висновком автора про те, що 
біля її джерел стояв історик О. М. Пипін

51
. Це проблемний і 

дискусійний висновок. Ми схиляємося до думки висловлену ще 
російською дослідницею 60-х років ХХ ст. В. М. Тарасовою, що 
зафундував цю легенду активний декабрист ранніх таємних 
організацій Микола Тургенєв у своїй праці «Росія і росіяни»

52
. 

Можливо, що маститий історик професіонал надав їй чіткої логічної 
упорядкованості та виваженості, але основи були закладені саме 
декабристом – емігрантом. Революційна легенда найбільш 
імпонувала дослідникам, особливо радянської доби, котрі 
революціонізуючи всіх «дворянських революціонерів», наполягали на 
їх виключній організації, програмних документах, планах і реалізації 
військових планів. Сьогодні до неї ставляться з певною недовірою й 
зневагою. А дарма. В цьому напрямку є ще цікаві мало вивчені 
сюжети. Прикладом можуть слугувати праці сучасних російських 
дослідників

53
. Чорносотенна легенда , дітище Маркова 2-го, 

розглядає декабристів, як руйнівників імперії, анти російську силу, 
змову «декабристів-масонів»

54
. Ми хотіли б звернути увагу на 

сучасну міфотворчу легенду. Частково про неї ми вже говорили. 
Звичайно, вона  це реанімація окремих фрагментів всіх попередніх 
легенд, зведених в єдине ціле, і є певною евклептика, але 
войовничою, зневажливою до руху декабристів

55
. 

Літературознавча історіографічна проблема сучасного 
декабристознавства посідає вагоме місце у науковій праці кандидата 
філологічних наук, доцента Ніжинського педагогічного університету 
імені М. Гоголя Н. М. Жаркевич. Вона справедливо вважає, що «90-і 
роки – новий етап у розвитку декабристознавства». Він 
характеризується розвитком двох основних тенденцій у вивченні руху 
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декабристів: «розробкою традиційної проблематики і традиційних 
методів дослідження. Інша – орієнтована на нові підходи, на нове 
прочитання декабристської літератури»

56
. Дослідниця наголошує, що 

в 90-і роки вивчення руху декабристів ослабилося, він «став мало 
привабливим і неактуальним для сучасних дослідників». У незначних 
літературних декабристознавчих працях відбулася кардинальна 
етична переоцінка декабристського феномену: з «апостолів правди» 
вони перетворилися на «людей непевної репутації та сумнівної 
моралі»

57
. Ця переоцінка, на думку дослідниці, стала можлива 

завдяки потужним монархічним і шовіністичним настроям у 
російському суспільстві, що знайшло яскравий витвір в працях ряду 
сучасних дослідників

58
. 

Важливою течією в сучасному декабристознавстві, без сумніву, 
є архівознавча. За останнє десятиліття в цьому напрямі зроблено 
значно менше, ніж за радянської доби у 70–80-х роках ХХ ст. Правда, 
в російському часописі «Отечественные архивы» з‘явилося 
повідомлення про те, що розпочали друкувати заморожені раніше  
готові ХІХ і ХХ томи багатотомного корпусу документів «Восстание 
декабристов»

59
. Дай Боже. Наприклад, у ХІХ том включені слідчі 

справи 24 членів Південного товариства  та Товариства об‘єднаних 
слов‖ян, які не були засуджені Верховним карним судом. Головний 
спеціаліст відділу вивчення і публікації документів ДАРФ 
К. Г. Ляшенко справедливо наголошує на тому, що  ці справи 
належать «немовби другорядним членам таємних організацій, проте, 
в силу обізнаності цих людей, в їх свідченнях  відображені важливі 
програмні, організаційні  і тактичні питання діяльності товариств»

60
. 

Не менш важливі документи вміщені у ХХ томі «Восстание 
декабристов». Упорядник цього тому – провідний науковий 
співробітник Інституту російської історії РАН Г. В. Семенова. Том 
відкриває справа № 5 «Про нараду Корінної думи в 1820 р. і про 
членів Корінної ради  Союзу благоденства» та справи чотирьох 
учасників цієї наради Ф. М. Глинки, І. А. Долгорукова, І. І. Шипова, 
Ф. П. Толстого. В томі є слідчі справи І. Г. Бурцева, І. І. Комарова, 
Р. В. Любимова та інших членів Тульчинської управи Союзу 
благоденства. Ці та інші матеріали тому вносять значну конкретику у 
діяльність ранніх декабристських організацій, дають підстави 
висловити ряд припущень про існування Московської управи Союзу 
благоденства або про ранню декабристську організацію – «Військове 
товариство», про ліберальні світоглядні засади багатьох членів цих 
товариств

61
. 
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На жаль, цих важливих томів в Україні немає. Потрібно знайти 
необхідні кошти, щоб придбати їх, принаймні для київських бібліотек. 
В інформації від редакції часопису «Отечественные архивы» є 
обнадійливе повідомлення про те, що співробітники ДАРФ готують 
«наступний ХХІ том серії, до якого передбачають включити слідчі 
справи осіб, які були свідками подій 14 грудня на Сенатській площі»

62
. 

Це ще одне, приємне свідчення того, що в архівознавчому 
декабристознавстві відбулися зрушення в кращий бік. 

Із сучасних матеріалів доцільно назвати опубліковані 73 листи 
А. Є. Розена, з них 43 написані з України, до «колишніх вигнанців» – 
М. М. Наришкіна та його дружини (34 листи), П. М. Свистунова (17), 
М. І. Муравйова-Апостола (1), братів Миколи та Михайла Бестужєвих 
(3) та іншим громадським та науковим діячам Росії. Вони цікаві тим, 
що, зокрема, розкривають активну діяльність колишнього декабриста 
на ниві мирового судді в Ізюмському окрузі Харківської губернії, 
реалізація положень Маніфеста 1861 р. про звільнення селян від 
кріпосного рабства, захисту доброго імені декабристів

63
 тощо. 

Звичайно, підготовлені маститим російським 
декабристознавцем Г. А. Невелевим листи декабристів, стануть у 
пригоді залюбленим в рух декабристів дослідникам при умові 
наявності наукового пояснювального апарату. На жаль, його немає. 
Малесенька, у кілька рядочків передмова не може влаштувати нікого. 
В листах є багато імен, фактів і подій, що вимагають пояснення. Не 
хотілося б робити з цього висновок, що російська археографічна 
наука, зокрема, декабристознавча, втратила важливі здобутки 
наукового оформлення архівних матеріалів. 

До нового прочитання окремих «сторінок» життя й суспільно-
політичної діяльності декабристів на основі нововиявлених архівних 
документів в останні десять років зверталися представники різних 
поколінь декабристознавців. Зокрема, українська дослідниця Тетяна 
Слюдікова зупинилася на київських сюжетах сім‘ї К. Ф. Рилєєва, а 
росіянка Н. А. Соколова зосередила увагу на військовій службі 
П. І. Пестеля. Ці, та подібні праці інших дослідників  побудовані на 
малознаних архівних матеріалах. Це – листи та офіційні матеріали, 
що заповнюють лакуни в біографічних дослідженнях, уточнюють 
дискусійні положення. 

Завдячуючи фінансовій та матеріальній допомозі керівництва 
Інституту історії НАН України, зокрема директора шановної наукової 
академічної інституції, академіку НАН України Валерію Смолію та 
заступнику директора, члену-кореспонденту НАН України Олександру 
Реєнту, вперше в Україні, за 70 років, видрукували більшість 
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матеріалів грудневої 2000 року ювілейної конференції в одному 
випуску

64
. Цим ми, нам думається, повертаємося до гарної традиції – 

випуску солідних збірок декабристознавчих студій, започаткованих в 
Україні у 20–30-х роках ХХ ст. В них опубліковані перші солідні 
декабристознавчі праці студентів Юрія Латиша, Володимира 
Довгопола, Марії Казьмирчук, Марії Дмитрієвої та ін. Ці роботи 
свідчать, що студенти, прилучившись до славної сторінки руху 
декабристів, залишаться вірними їй. Про це переконливо доводить їх 
участь в сьогоденних VІІІ «Декабристських читаннях». Зокрема, два 
перших дослідника продовжують дослідження обраних раніше 
проблем, звертаються до опублікованих та архівних джерел, 
акцентують увагу на виявленні конкретних характерних рис 
української декабристознавчої школи, діяльності окремих її 
представників, зокрема О. Ю. Гермайзе

65
. 

Співзвучною їм є наукова наснага аспірантів університету 
Олексія Вербового, Любомира Губицького, Ростислава Конти та 
здобувача Інституту історії НАНУ Миколи Хрещика, котрі наполегливо 
вивчають раніше незнані історіографічні проблеми руху декабристів. 
На цьому шляху є багато ще не розкритих аспектів, дискусійних 
питань. Їх праці говорять самі за себе. Потрібно продовжити вивчати 
ці напрямки. Ми вважаємо, що створені необхідні умови для 
написання солідного монографічного дослідження, присвяченого 
українській декабристознавчій школі. Нам думається, що це завдання 
може розв‘язати тільки сучасне молоде покоління декабристознавців. 

Проблема покажчиків літератури та довідкових матеріалів 
про декабристів є однією з важливих у сучасному 
декабристознавстві. Ми переконані, що необхідно продовжити працю 
по складанню довідкових видань

66
. Доцільно готувати ретроспективні 

покажчики літератури. Звичайно, було б дуже добре охопити всі 
декабристознавчі видання, що побачили світ після виходу 
фундаментального покажчика літератури у 1994 р. Виконати це 
завдання зараз значно легше, враховуючи наявні технічні 
можливості, в першу, чергу комп‘ютеризацію бібліотек, що дозволяє 
швидко виявити й описати наявні у їх фондах матеріали про рух 
декабристів. На цьому шляху є і ряд значних перепон. Це, окрема, як  
порушення літературного обміну між бібліотеками країн, що виникли 
на терені колишнього СРСР, так і комерціоналізація  книжкової 
індустрії, високі ціни на книги. 

Ми зробили спробу перевірити нові надходження літератури й 
джерел з історії декабризму у Науковій бібліотеці імені 
М. О. Максимовича Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка. Виявляється, що у фондах бібліотеки з усіх 
суспільних наук нараховується всього 288 назв декабристознавчих 
праць. Нових надходжень серед них дуже мало. У 1990 р. поступило 
тільки 4 назви, у 1993 – 2, а за 1994–1998 рр. ні однієї. У 1999 – 
2000 рр. з філологічних, економічних, філософських, юридично-
правових наук бібліотека отримала «нулі». Ось і знайом студентство з 
новими концептуальними підходами сучасного декабристознавства, 
основи немає. 

Сучасні дослідники руху декабристів В. А. Пушкіна та П. В. Ільїн 
справедливо зазначають, що «дослідник декабристів до цього часу на 
має у своєму розпорядженні критично вивіреного переліку всіх 
виявлених членів таємних товариств, який базувався на свідченнях 
документів»

67
. Вони детально проаналізували покажчики, зокрема 

«Алфавіт…» О. Д. Боровкова, Б. Л. Модзалевського і А. А. Сіверса, 
покажчик, складений С. В. Мироненком, і дійшли справедливого 
висновку, що в них відсутні «прізвища цілого ряду членів ―Товариства 
об‘єднаних слов‘ян‖, членів ―Союзу благоденства‖, а також деяких 
учасників повстання Чернігівського полку»

68
. 

Вчені склали покажчик, в який включили «списки учасників 11 
таємних товариств», тісно зв‘язаних між собою організаційною та 
ідейною спадковістю, що утворюють єдину лінію розвитку 
«декабризму»

69
. Не перераховуючи їх всіх, оскільки читач це виявить 

на 14–15 сторінках праці, зосереджу увагу тільки на «створеному у 
1821 р. Південному товаристві (разом з його Петербурзьким та 
Московським відділеннями)», як і двох таємних товариствах, що 
зародилися незалежно від «головної лінії» декабристських товариств 
(«Товариство об‘єднаних слов‘ян» і «Товариство офіцерів 
Гвардійського екіпажу»)

70
. Але ж чому до цих товариств не додано 

товариство «Залізних каблучок» В. Ф. Раєвського з Кам‘янця-
Подільського, а також Малоросійське товариство В. Л. Лукашевича, 
або ж членів Польського патріотичного товариства, які діяли біля 
«головної лінії декабристських організацій»?

71
 

Віддамо належне укладачам покажчика, котрі застерігають нас 
від того, що ряд легальних, напівлегальних товариств, особливо 
літературного напрямку, як, наприклад, Товариство військових друзів, 
Товариство незалежних в Одесі, Товариство «філоматів» та ін. не 
були внесені до їх покажчика, оскільки «ніякого відношення до 
декабристських товариств не мали, були за своїми переконаннями 
опонентами декабристів»

72
. Такий підхід до відбору таємних 

товариств першої чверті ХІХ ст. не є вірним і переконливим. Краще 
було б розглядати їх, як представників єдиного потоку опозиційного 
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руху в Росії тих років, це – по-перше. По-друге, авторам слід було б 
визначитися, кого вони вважають декабристами: всіх причетних до 
збройного виступу в столиці та в Україні, чи тільки тих, хто в різні роки 
належали до таємних організацій, котрі пізніше в літературі стали 
називати декабристськими, або були відвертими попутникам

73
. 

Ми не зупиняємося на інших напрямках сучасного 
декабристознавства. Їх розв‘язувати молодим. А зараз ті, хто 
залучаються до дослідження проблем руху декабристів, хай вчаться, 
працюють, набувають досвіду. Сучасне декабристознавство не 
зуміло вийти з стагнації, не набрало спокійного, розсудливого 
обдумування, розв‘язання злободенних питань руху на основі 
ретельного опрацювання опублікованих та архівних документів. 
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ДЕКАБРИСТИ В УКРАЇНІ: 
ДОСЯГНЕННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ 

 
175-та річниця з дня повстання «споборників святої волі», як 

назвав декабристів Тарас Шевченко, співпала із зміною тисячоліть. 
Це ще одна з причин, що спонукує до роздумів над долями думок, 
вчинків та дій опозиційно налаштованих до існуючої влади 
представників передової частини дворянства Росії першої чверті 
ХІХ ст. Необхідність таких роздумів обумовлена ще й тим, що у 14,5 
тисяч монографій, нарисів, документальних збірників, наукових й 
популярних статей та художніх творах, які побачили світ за ці роки

1
, є 

не тільки багато цінних, капітальних праць – фундаменту 
декабристознавства, але й зустрічаються прохідні «науковоподібні 
метелики». І їх, як правило, більшість, особливо ті що останнім часом 
вийшли з-під пера журналістів, політичних діячів, деяких істориків, які 
пишуть загальні праці з історії України, автори радіопередач, де 
мимохідь згадуються окремі діячі руху декабристів. 

Наведемо кілька новітніх «наукових пасажів», котрі масово 
тиражували мес-медіа України та Росії. 14 грудня 1999 р. диктор 
українського радіо «Ера» Світлана Іванчук, розповідаючи про 
народжених знаних людей планети, запевнила слухачів, що саме у 
цей день, але в минулому сторіччі, народилася дружина декабриста, 
письменниця Зінаїда Волконська. Наскільки відомо дружину 
С. Г. Волконського звали Марі (Марія), до одруження Раєвська, котра 
народилася 25 грудня 1805 р. Дійсно була така письменниця Зінаїда 
Олександрівна Волконська («моя третя невістка». – М. Волконська), 
родичка декабриста, котра мешкала в Москві. У її будинку на 
Тверській з 1824 р. збирався літературний бомонд. Тут 27 грудня 
1826 р. відбувся «прощальний вечір» М. М. Волконської, котра 
відправлялася до чоловіка у Сибір

2
. 

17 березня 2000 р. диктор Громадського російського 
телебачення у програмі «Время», розповідаючи про кореспондентку 
цього телебачення Катерину Глібову (дружину російського 
поліцейського в м. Приштині), назвала її “декабристкою”, оскільки 
вона поводить себе дуже сміливо – заходить до албанських 
крамниць, зайняла вільну квартиру в місті і об‘єктивно висвітлює  
складні політичні події в колишній Югославії. 

Не відстали від представників журналістського цеху й деякі 
історики України, котрі переконують шкільну молодь у тому, що 
підполковник Чернігівського піхотного полку Сергій Муравйов-Апостол 
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був насправді “полковником”. Чому саме полковник? Звідки взято 
це військове звання керівника повстання чернігівців на Київщині? 

Ще трагічнішим виявляється нігілізм деяких студентів-істориків 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
виявлений нами під час контрольної напередодні дня виступу 
декабристів. Студентка 3-го курсу описуючи стосунки Т. Г. Шевченка з 
українським і російським актором М. С. Щепкіним написала: «Він 
(Щепкін М. С. – авт.) мав ще й громадянську позицію (відомий той 
факт, що він викупив декабриста Волконського за 500 крб.)». 

Відомі «підготовчі матеріали до праці» з фонда полтавського 
історика Івана Францовича Павловського (1851–1922), які 
спростовують абсурдну думку студентки. Вони свідчать, що князь 
М. Г. Рєпнін одного разу висловив думку про необхідність організації 
«підписки» для збирання коштів, щоб викупити з кріпосного рабства 
талановитого актора М. С. Щепкіна. Він першим «підписав 200 
карбованців асигнаціями», «князь Сергій Волконський 500», 
Оболенський – 25, Якубович – 10 (чи не декабристи?). «Лист пошел 
ходить по рукам, и скорее подписанная сумма сбора достигла до 
крупной цыфры – 7207 р.»

3 
Студентка мала б написати, що декабрист 

С. Г. Волконський дав таку суму на викуп актора, а не навпаки. Тим 
більше, що власне про це йшла мова, коли я розповідав про розвиток 
театрального мистецтва в Росії у першій половині ХІХ ст. А прочитав 
що? А чого варті «письмена» інших студентів, коли для них 
С. Г. Волконський це – «Болконський», а В. К. Кюхельбекер – просто 
«Хекельберг». 

На грані ХХ і ХХІ століть в столиці України відзначали 175-ту 
річницю з дня повстань «первістків свободи». В інституті історії 
України НАНУ відбулася Міжнародна ювілейна науково-теоретична 
конференція, в котрій взяли участь вчені, краєзнавці, архівісти Києва, 
Кам‘янець-Подільського, Дніпропетровська, Москви, Чернігова та 
інших центрів, де рух декабристів є шанованою проблемою 
вітчизняної та всесвітньої історії

4
. 

У Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка читається спецкурс «Історіографія руху декабристів» для 
студентів, які спеціалізуються на кафедрі історії Росії

5
, студенти 

пишуть курсові, бакалаврські й дипломні праці, присвячені 
«споборникам святої волі». У с. Вороньки Чернігівської області 
вчитель місцевої школи Микола Шутий власноручно  виплекав музей 
декабристів, де зібрані унікальні експонати, зокрема особисті речі 
родини декабриста Волконського. Значні матеріали про декабристів, 
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їх добу зберігаються в музеях Тульчина, Кам‘янки та інших обласних 
історико-краєзнавчих музеях. 

Наукова громадськість Москви й Санкт-Петербурга провели 
наукові конференції. До цієї дати готувалися наукові й просвітницькі 
організації Сибіру. 

У грудневі дні 2000 року, напередодні шостих «Декабристських 
читань» в Україні якийсь Ярослав Тинченко у київській міській газеті 
опублікував свої «роздуми» про декабристів

6
.  Його «наукові думки» 

йдуть врозріз з усталеними історіографічними висновками, і 
просякнуті зневагою до цього неординарного історичного факту – до 
руху декабристів. Чого варті його пасажі: «типовий злочинець, 
відставний поручик П. А. Каховський» (був Петро Григорович – авт.), 
«підбурювач М. І. Бестужєв-Рюмін (був Михайло Петрович – авт.)» та 
інші не були «героями» війни 1812 р., оскільки «тільки третина 
(вдумайтесь – третина

7
, тобто 39 членів майбутніх декабристських 

організацій – авт.) із 117 (чому не 121 – авт.)
8
 засуджених декабристів 

брала участь у війні 1812 року». А чому автор не врахував тих членів 
таємних організацій, котрі з певних причин не  стали перед 
Верховним карним судом, а були звільнені за волею імператора 
Миколи І, як, наприклад, активного учасника війни генерал-майора 
М. Ф. Орлова? 

Пан Я. Тинченко бідкається, що у більш-менш значимому 
історичному музеї ми не знайдемо «поламану шпагу» (чому 
поламану?), адже ламали шпагу над головами політичних злочинців, 
що, наприклад, зробили в Острозі над офіцерами – учасниками 
повстання Чернігівського полку. І звичайно, такої в музеї ми не 
бачили. А ось про шпагу декабриста В. Л. Давидова, що зберігається 
в Україні читали

9
. 

Незрозумілим для автора статті залишилось й питання про 
престолонаслідування. Чому саме великий князь Костянтин зрікся 
престолу на користь великого князя Миколи Павловича, чому 
повстанці на Сенатській площі вигукували слово «Конституція»? На 
його думку в декабристознавстві «оббрехали царську сім‘ю», що це 
зробили радянські дослідники, ми допускаємо таку думку, але ж не 
дореволюційні, вчені, зокрема М. К. Шільдер, М. Г. Устрялов, 
М. І. Богданович

10
. Вони немовби не зуміли розібратися у тонкощах 

престолонаслідування, не розкрили «доступно для народу» цю 
важливу проблему декабристознавства, і чекали «геніального 
голосу» пана Ярослава аж цілих 175 років. Виявляється, що у пана 
Ярослава вже були новітні попередники, зокрема сучасний монархіст 
Борис Башилов, котрий твердив, що Олександр І відречення 
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Костянтина Павловича від престолу «не провів нормально», 
тримаючи цей акт в таємниці, а великий князь Микола Павлович «міг 
тільки догадуватися про те, що йому, можливо, прийдеться 
царювати»

11
. 

І з‘явився новоявлений месія-декабристознавець, який через 
газету навчив громадян України, як потрібно вивчати і розуміти цю 
феноменальну подію в історії народів колишньої Російської імперії. 
Не будемо акцентувати увагу на інших, не менш «геніально-
абсурдних» висновках, як, наприклад: «група авантюристів», 
«п‘яними безладними голосами» диригували гвардійці, котрі вийшли 
разом з декабристами на площу, що їх очолив обраний у ніч 14 
грудня 1825 р. на засіданні Північного товариства декабристів 
командуючий повстанням князь Оболенський

12
 (Відомо, що 

диктатором – керівником був призначений С. П. Трубецькой, а на 
майдані, оскільки він не з‘явився, обрали Є. П. Оболенського, на 
якого ще раніше поклали обов‘язки начальника штабу повстанців)

13
 

тощо. 
У наступному номері цієї ж газети пан Ярослав Тинченко 

продовжив обливати грязюкою декабристів. Найбільше дісталося 
кримінальній персоні з маніакальними нахилами Петру Григоровичу 
Каховському, котрий на відміну «переважаючої більшості 
декабристів» 13-річним хлопчаком все ж «брав участь» у війні 1812 р. 
Він залишився у захопленій французами Москві, «завів з ними дружбу 
і ходив не раз у розвідку проти росіян»

14
. 

Смакує автор військову службу декабриста. Він із захопленням 
розповідає, що великий князь Костянтин Павлович розжалував 
П. Г. Каховського у рядові за «шум і різні непристойності у будинку 
колезької асесорки Вангерсгейм, за несплату грошей  у кондитерську 
лавку і лінощі», і відправив його на Кавказ з «правом миттєвої вислуги 
в офіцери». Отримавши скоренько, – на думку Я. Тинченка, – «кілька 
чинів підряд», П. Г. Каховський пішов у відставку і хутенько 
розтринькав батьківський спадок «безтурботно катався за 
кордоном»

15
. 

Повернувшись у Петербург, він «випадково потрапив до 
Північного товариства», розгорнув «невгамовну» діяльність. 
«Декабрист-гуманіст» налаштовувався власноручно вирізати «всю 
царську сім‘ю». Неможливо зрозуміти автора статті, коли ризикований 
військовий виступ декабристів називає «атракціоном на Сенатській 
площі», зневажливо описує дії «правдошукача» під час появи перед 
повстанцями графа М. А. Милорадовича, котрого смертельно 
поранив П. Г. Каховський. 
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Думки Я. Тинченка перегукуються з висновками Б. Башилова і з 
питання пропаганди декабристів. Відомо, що деякі декабристи вели й 
раніше завуальовані розмови з солдатами, розповідаючи їм про те, 
що в армії є люди, котрі бажають скорочення терміну служби в армії, 
знищення мордобою та інші вимоги декабристів, про що переконливо 
свідчать солдати, притягнуті до слідства у справі декабристів. 
Здивувалися автори вчинками окремих декабристів, що 
прикриваючись ім‘ям Костянтина закликали солдатів на Сенатську 
площу. Їх дивує цей вчинок. Я. Тинченко, вважає, що в радянській 
історіографії цей факт не тільки не приховували, а подавали як 
«приклад винахідливості справжніх революціонерів». Наполегливою 
брехнею «фанатичні вороги російської державності, прихильники 
утопічного соціалізму, зробили свою чорну і неправу справу»

16
. 

Розкритикував Я. Тинченко і поведінку декабристів під час 
слідства. «Мекекаючий вівцею» П. Г. Каховський розповів Миколі І 
все, що знав про рух декабристів, інші декабристи «закладали один 
одного з тельбухами»

17
, а це, на думку автора статті, свідчить про 

відсутність у декабристів порядності й благородства. 
Бідкається Я. Тинченко й про те, що декабристів після поразки 

повстань «покарали зовсім не суворо». Зокрема, «освітянину і 
гуманісту» Д. О. Щепіну-Ростовському за поранення дивізійного й 
полкового командирів, за власноручну розправу над солдатами, що 
не бажали виходити на Сенатську площу «не тільки не надягли петлю 
на шию, але в кінці життя навіть доплачували пенсію ―по старості‖». 
Автор статті називає Миколу І лібералом, якого в радянській 
декабристознавчій літературі по традиції вважали «звіром», 
«виплодком пекла» і «катом Європи», адже він після копалень 
дозволив частині декабристів «виходити на поселення і в повній мірі 
користуватися грішми своїх рідних». Дехто з них побудував на них 
будинки-хороми, де проживали до самої смерті царя. 

Уважно переглянувши дослідження Миколи Гавриловича 
Устрялова (1805–1870), Модеста Андрійовича Корфа (1800–1872), 
Модеста Івановича Богдановича (1805–1882), Миколи Карловича 
Шільдера (1842–1902) та інших дореволюційних декабристознавців 
приходиш до висновку, що вони не вживали таких вуличних оцінок, як 
це зробив п. Я. Тинченко. М. А. Корф говорить про «жменю 
бездумних людей», зухвалих божевільних, жменю непокірних, згубні 
наміри, бунт 14 грудня

18
 але аж ніяк не «злочинець», не «анти 

патріот», як про це говорить Я. Тинченко. Скромніше і більш по-
людські пишуть про декабристів М. Г. Устрялов та М. К. Шільдер, 



35 

 

зокрема про нахабність змовників, згубність задумів та про лицаря 
Миколу І. 

Ці, та й інші не менш примітивні думки неодноразово 
висловлювалися в декабристознавстві. Вони, як правило, 
переслідували або політичні замовні завдання, або були результатом 
бажання деяких «фахівців» «об‘єктивно» розкрити історію руху 
декабристів, зафіксувати у віках своє, тільки їм притаманне бачення 
дослідження історичної проблеми, забуваючи, що у них вже були 
попередники. До цієї когорти правдолюбців належить й автор газетної 
публікації. 

Відомо всім, що використані автором висновки та епітети, котрі 
так широко вживає Я. Тинченко, взяті із Донесення «Його 
імператорській величності…» Комісії, яка розслідувала злочинну 
діяльність товариств, та з Маніфестів Миколи І. Зокрема: «про 
знищення всієї найяснішої фамілії»

19
, що декабристи: О. М. Булатов 

був «недоумок»
20

, а П. О. Муханов – характеризується 
«непоміркованістю у мові» тощо

21
. Ці сентенції деталізував статс-

секретар Миколи І, однокашник по Царськосільському ліцею 
І. І. Пущина, В. К. Кюхельбекера, В. Д. Вольховського граф 
М. А. Корф

22
. 

Історіографія відправляла й буде відправляти на смітник історії 
історичної науки подібні «наукові опуси». Вони тільки на певний час, 
як весняний метелик, дивують читача, а після про них забувають. 
Справа у тім, що ніякої  концептуальної новації у статті Я. Тинченка 
немає. Це набір лайливих слів в адресу суспільних діячів першої 
чверті ХІХ ст., котрі своєю діяльністю бажали змінити політичне лице 
імперії, розчистити завали феодальних пережитків і прискорити 
розвиток Росії по шляху капіталістичного суспільства. 

 Ми так детально зупинилися на статті пана Ярослава тільки 
тому, що у сучасному українському суспільстві відбувається 
переоцінка багатьох історичних подій, коли важливі соціально-
політичні й державницькі проблеми історії України не оправдано 
піддаються остракізму, оббріхують святе з святих – історичну пам‘ять 
народу. Шкода, що молодий історик не має історичного минулого, не 
хоче його шанувати, не бажає об‘єктивно досліджувати. Це, звичайно, 
дивно й страшно, оскільки така особа не має й майбутнього. 

Вважаю за доцільне, услід за російським вченим 
Ю. А. Поляковим, нагадати публіцисту від науки пану Ярославу, що 
«войовничий дилетантизм, що полонив наші журнали й газети», не 
стільки свідчить про плюралізм думок, їх оригінальність та відмінність 
від інших, скільки про те, що новоявлені оракули, заздалегідь 
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сформулювавши реанімовані із офіціозної дореволюційної 
історіографії висновки, «висловлюють» думки, котрі свідчать про 
некомпетентність авторів, про те, що вони суперечать фактам

23
. 

Необхідні не емоції, а розум професіонала, котрий основується на 
широкій документальній базі й спокійному та об‘єктивному уявленні 
історіографії проблеми, її суті. Звичайно, при вивченні окремих 
аспектів руху декабристів застосовуються різні підходи до їх 
дослідженні, що без сумніву породжує різно майітя висновків. Але це 
мусить бути не боротьба емоцій, а цілеспрямований пошук істини. З 
іншого боку, добре, коли є різні думки, котрі викликають 
незадоволення – це хороший подразник для перспективи  подальших 
роздумів, пошуків істини та сумісної праці

24
. 

Не можна дослідникам, як і освітянам нашої держави 
зневажливо ставитися до любої історичної проблеми, ділити їх на 
події  вітчизняної історії, та історичної минувшини іншої держави,  
боятися революційних тем, корегувати навчальні плани підготовки 
фахівців на користь вітчизняної історичної науки, зменшуючи 
безпідставно кількість годин на інші галузеві історичні дисципліни. 

Необхідність у спокійному й виваженому висвітленні проблеми 
вимагає надумана теза про те, що декабристи – це представники 
російського визвольного руху, а тому для українців вивчати їх 
діяльність непотрібно, оскільки це російська історія

25
. Ця гіпотеза 

дуже на руку російським декабристознавцям та чиновникам-
«шулікам» від російської історичної науки та політичної влади, 
оскільки є можливість послатися на завідомо невірну думку «щирих» 
львівських українських дослідників, котрі відхрещуються від своєї 
історії. Таким вченим не простять декабристи, зокрема, ні 
І. І. Сухинов, ні А. Д. Кузьмін, ні І. І. Горбачевський та інші члени 
Товариства з‘єднаних слов‖ян, представники родів української 
шляхти, котрі були возвеличенні в ранг російського дворянства. 

Українським декабристознавцям, враховуючи політичну 
ситуацію 90-х років ХХ ст., у нашій Вітчизні вперше випали сприятливі 
умови для всебічно  наукового дослідження життя й політичної 
діяльності декабристів в Україні, без оглядки на думки вчених 
російської науки, без підпорядкування своїх висновків думкам 
декабристознавців Росії. Це твердження не є голослівним. Коли у 
1997 р. ми захищали докторську дисертацію, то від однієї шанованої 
нами московської дослідниці руху декабристів отримали замість 
відгуку на автореферат листа, в якому вона бідкалась про те, що якби 
існувала колишня держава, то такої дисертації не було б, оскільки 
вона написана зовсім на інших методологічних засадах, ніж писалося 
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раніше. Бачите, їй істина дорожча, то вона відмовляється 
рецензувати наш автореферат. Ось так було, і декому зараз цього 
дуже хочеться. Не можемо, або не бажаємо ми висловлювати свої 
наукові думки без благословення наших «панів», без врахування 
висновків представників старшого брата. А пора сміливо робити це, 
без оглядки, але об‘єктивно, виважено, спокійно. 

В Україні у першій чверті ХІХ ст. діяло дві таємні декабристські 
організації, з найбільш радикальними поглядами у розв‘язанні 
суспільно-політичних проблем. З п‘яти страчених лідерів 
декабристського руху - троє жили й активно творили в Україні. Тут 
розроблявся найавторитетніший проект майбутньої конституції Росії. 
На формування світогляду декабристів впливала не  абстрактна 
«російська дійсність»

26
, а конкретні соціально-економічні й культурні 

чинники України, у сотнях міст та сіл України жили, або тимчасово 
перебували більшість членів декабристського руху. 

Проблема «Декабристи в Україні» не є новою в 
декабристознавстві. Вона має солідну історіографію. Про неї писали 
й пишуть провідні дореволюційні, радянські та сучасні 
декабристознавці. Вони нагромадили вагомий документальний, 
мемуарний і епістолярний матеріал, котрий дозволив накреслити 
основні віхи історії руху декабристів в Україні, висловити цікаві думки, 
котрі зберегли своє значення як історіографічний факт, як свідчення 
розвитку історичної думки з декабристознавчих проблем, як 
заплідники майбутніх вагомих досліджень

27
. 

Роздумуючи над проблемою «Декабристи в Україні», ми 
повинні враховувати важливі методологічні моменти. А саме – це 
проблема не тільки про рух декабристів, а також  наука про людей, 
котрі її досліджували колись й досліджують зараз, це книги про 
декабристів та декабристознавців, їх наукові проблеми, теорії, 
концепції. Врешті решт це наукове життя не одного покоління вчених-
декабристознавців. В центрі її стоять люди – вчені-історики. 
Справедливо у 1991 р. наголошували доктор історичних наук, 
професор М. В. Єфременков і кандидат історичних наук, доцент 
І. Г. Серьогіна з Тверського університету Російської Федерації , що «у 
кожного з них своя доля, свої сильні і слабкі сторони, свої 
дослідницькі прийоми і методи, свої інтереси і пристрасті і своя 
лабораторія наукового дослідження, своя концепція»

28
. 

В Україні сформувалася своя декабристознавча школа
29

. 
Започаткована професорами Університету св. Володимира 
М. В. Довнар-Запольським та В. С. Іконниковим ще на зламі ХІХ та 
ХХ ст. вона виховала плеяду талановитих декабристознавців, котрі 
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наполегливо та скрупульозно працювали на ниві джерелознавства з 
історії руху декабристів, підготували й опублікували низку 
документальних матеріалів, які розкривають формування 
світоглядних засад опозиціонерів початку ХІХ ст., історію виникнення 
й організаційного розвитку таємних декабристських організацій, їх 
діяльність, зокрема, у розробці програмних документів та планів 
військового збройного повстання в Україні. Не залишилися поза 
увагою українських декабристознавців матеріали, що розкривають 
соціально-політичну й етичну реакцію громадськості України на 
арешт, суд та сибірсько-кавказьке заслання декабристів, їх ставлення 
до окремих сторінок української історії. 

Звичайно, зроблено у цій царині дуже багато. Проте, на наше 
глибоке переконання, залишаються ще маловідомі матеріали, котрі 
чекають своїх дослідників. Зверну увагу на кілька, надзвичайно 
цікавих напрямків пошуку документальних матеріалів. По-перше, 
доцільно продовжити, як твердила російська дослідниця доктор 
історичних наук, співробітниця Російської академії наук 
Г. В. Семенова, друкувати слідчі справи декабристів. Тим паче, що 
вже є підготовлені чергові томи  важливого корпусу з історії руху 
декабристів «Восстание декабристов. Документы», у яких 
опубліковані надзвичайно цінні матеріали про життя й діяльність 
декабристів в Україні. Звичайно, при публікації цих томів радянські 
декабристознавці вимушені були чітко враховувати вимоги керівної 
сили і не допускати до друку матеріалів, котрі нібито підривали 
авторитет більшовицьких лідерів. 

Необхідно відмовитися від ганебної практики вибіркового 
друкування слідчих справ членів таємних декабристських організацій. 
Наприклад, коли у 80-ті роки минулого століття друкувалися слідчі 
справи Товариства з‘єднаних слов‖ян, укладачі чомусь випустили 
слідчі матеріали справи Я. Я. Драгоманова, напевне не бажаючи 
прославляти, на думку В. І. Леніна, рід «буржуазного міщанина» 
М. П. Драгоманова. Тільки завдячуючи публікації деяких слідчих 
матеріалів про Я. Я. Драгоманова, підготовлених О. Д. Багалій-
Татариновою ще у 20-ті роки ХХ ст., ми б і до цього часу мало що 
знали про діяльність цього «слов‘янина». 

Надзвичайно цікавим напрямком, котрий, безперечно, приховує 
в собі документальні матеріали про декабристів є фонди Державних 
архівів деяких областей України, на терені яких колись проживали 
декабристи. Ряд цих матеріалів використовували місцеві краєзнавці, 
знайомили з ними учасників краєзнавчих конференцій. На жаль, їх 
практично ігнорували радянські провідні декабристознавці, 
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розглядаючи їх як другорядні, котрі нічого нового не вносили в 
«революційну концепцію» руху декабристів, основою якої була ще й 
мало помітна ідея звеличування загальноросійської передової думки 
та культури. Це було нормою й неписаним правилом. Як можна було 
допустити думку про те, що декабристи проживаючи в Україні 
відчували вплив героїчної історії українського народу, його побуту й 
життя, врешті решт, культури? Наприклад, нещодавно нами 
виявлений цікавий документ, який розкриває ставлення кадетської 
партії до руху декабристів. 12 грудня 1917 р. відбулося засідання 
Одеської міської думи на якому С. Ф. Штерн від імені Думської фракції 
партії Народної свободи запропонував «достойным образом 
ознаменовать исполняющуюся 14 декабря 1917 г. 92-ю 
годовщину выступления первых борцов за свободу – 
декабристов». Дума ухвалила: влаштувати 14 грудня 1917 р. у 
міських народних училищах читання, ранки, присвячені цій події і 
присвоїти деяким міським народним училищам, по вибору шкільного 
комітету, імена найбільш відомих декабристів

30
. 

Значний пласт архівних матеріалів Центрального державного 
історичного архіву України, зокрема, у фонді «Південного районного 
охоронного відділення», про діяльність одеського комітету партії 
есерів, котрий провів 18 грудня 1903 р. збори на квартирі 
письменника Олександра Митрофановича Федорова, присвячені 
«пам‘яті декабристів»

31
. У фонді «прокурора Одеської палати» також 

є цікаві матеріали про «споборників святої волі». 
Чекають своєї публікації листи, колишнього члена Союзу 

благоденства, учасника Московського з‘їзду Павла Христофоровича 
Граббе (1789–1875). Він, після чотирьох місяців ув‘язнення у 
Дінамідській фортеці, був повернутий на попереднє місце служби – 
Северський кінно-єгерський полк. Протягом 30–60-х років ХІХ ст. 
П. Х. Граббе зробить блискучу військову кар‘єру, буде мешкати в 
Україні

32
, встановить тісні зв‘язки з українською передовою елітою. 

В Центральному державному історичному архіві України у 
фонді «Галагани – поміщики Полтавської губернії» зберігаються 
листи П. Х. Граббе і його сина Миколи до Павла Григоровича 
Галагана та його дружини Катерини Василівни. Наприклад, в окремій 
справі на 62 аркушах є листи П. Х. Граббе до П. Г. Галагана, котрі 
описують російсько-турецьку війну 1828–1829 рр., його участь у 
придушенні революційних подій 1830–1831 рр. у Царстві Польському 
та штурм Варшави

33
. 

В інших справах цього фонду є листи П. Г. Галагана до 
П. Х. Граббе, в яких висловлені думки українського суспільного діяча 
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про участь колишнього декабриста у придушенні польського 
повстання, котрий просить Бога, що б він допоміг царю завершити 
справедливу справу – «розігнати назавжди зборище божевільних 
повстанців» і покрити «христолюбиве наше воїнство, у тому числі і 
вас, новими лаврами і новою славою»

34
. 

Зняття заідеологізованого павутиння та штучних обмежень 
дозволяє по іншому оцінити рух декабристів в цілому й окремі його 
аспекти, зокрема. Перш за все, на нашу думку необхідно відмовитися 
від революціонізації всього руху й більшості декабристів. Необхідно 
пам‘ятати, що декабризм – це складова частина опозиційного руху в 
цілому. Він не був однорідним не тільки у соціальному, але й в 
організаційному та тактико-стратегічних планах. Тут були рішучі, 
революційно налаштовані члени і прибічники реформістського шляху 
розвитку Росії, а також не бракувало й попутників, котрі розв‘язували 
свої власні завдання. Потрібно пам‘ятати й про те, що солдатів-
декабристів, чи не найбільший відсоток учасників руху декабристів, 
залучили до дій за наказом, або авторитет командирів – членів 
таємних декабристських організацій. Серед солдатів, більшість яких 
діяла несвідомо й не знала про мету військового виступу. Незначна їх 
частина рішуче допомагала керівникам повстання Чернігівського 
піхотного полку. Серед них були й такі, що побачили можливість 
поживитися за рахунок місцевих жителів. 

Уточнень і конкретизацію чекають практично всі основні 
проблеми руху декабристів: від причин виникнення таємних 
організацій до історичного значення цієї події. Прискіпливіше потрібно 
поставитися до висновків своїх попередників. Звичайно, я не 
закликаю до критиканства, оскільки воно не може бути рушієм у 
вивченні проблем руху, в чому ми глибоко переконані. Праці наших 
попередників є не тільки цінним джерелом історіографічних думок та 
фактологічного матеріалу, але й тим запліднюючим стимулом, котрий 
сприятиме подальшому розвитку декабристознавства. 

Нагальним завданням сьогодення є створення наукових праць 
про життя й науковий спадок українських декабристознавців. 
Особливо трагічна доля випала дослідникам України 20-30-х років 
ХХ ст. В. М. Базилевичу, В. О. Романовському, О. Ю. Гермайзе, 
М. Є. Слабченку. Цим та багатьом іншим історикам нашої держави 
потрібно повернути добре ім‘я людини та славу оригінальних 
українських дослідників. 

Нагальним є також завдання створення наукових праць про 
життя й науковий спадок українських декабристознавців 60-80-х років 
ХХ ст., зокрема про Л. О. Медведську, котра довгий час працювала у 
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Полтавському педагогічному інституті й написала дві ґрунтовні 
біографічні праці про С. І. Муравйова-Апостола та П. І. Пестеля; 
М. М. Лисенка, котрий захистив першу в Україні дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора історичних наук, присвячену 
історії руху декабристів; В. Н. Котова, який започаткував вивчення 
історичних поглядів на терені колишнього СРСР, та інших вчених. 

Радянська імперія робила все, щоб знищити український 
генофонд, залякати тих, хто ще залишався поза мурами ГУЛАГУ. Так, 
В. М. Базилевича та В. О. Романовського НКВД заарештовувало по 
три рази, звинувачували в участі у створених штучно каральними 
органами Радвлади сміхотворних антидержавних організаціях, котрі 
розробляли плани повалення соціалістичної влади. Наприклад, 
В. М. Базилевича «білими нитками прив‘язували» до 
націоналістичних організацій

35
. Заради справедливості відзначимо, 

що молоде покоління вчених Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка наполегливо опрацьовують раніше заборонені 
архівні матеріали, котрі розкривають страхітливі сторінки життя 
окремих вчених, аналізують їх концептуальні розробки, зокрема з 
проблем руху декабристів

36
. 

Не менш важливим напрямком дослідження руху декабристів 
на сучасному етапі є проблема «Пам‘ятники та пам‘ятні місця 
декабристів в Україні». М. П. Савичев, В. О. Сидоренко, Т. Слюдікова, 
Т. Кавецька та інші дослідники виявили конкретні населені пункти 
України, де проживали, або служили декабристи, описали пам‘ятники 
декабристської доби, запропонували форми вшанування цієї події в 
конкретному місті чи селі нашої вітчизни. Це потрібно зробити, 
оскільки наші попередники, зокрема 20-х років ХХ ст. помилково 
відзначили будинки по вулиці М. Грушевського, де немовби 
проживали декабристи. Нам думається, що потрібно створити 
спеціальну групу з фахівців (дослідники, краєзнавці, співробітники 
регіональних Товариств охорони пам‘яток історії та архітектури), 
котра повинна сконцентрувати в своїх руках справу виявлення й 
опрацювання матеріалів про декабристів, підготувати солідне 
монографічне дослідження з цієї проблеми. Тільки за нашими 
підрахунками в Україні є близько 300 населених пунктів, пов‘язаних з 
діяльністю «споборників святої волі»

37
. 

Регіональна тематика руху декабристів, або як ми ще її 
називаємо декабристознавче регіонознавство, свідчить, що воно має 
значні історіографічні традиції. Збільшення таких праць значно 
наповнить декабристознавство конкретними фактичним матеріалом 
про діяльність декабристів в окремих регіонах України, стануть більш 
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зрозумілими думки декабристів про історичне минуле, побут та звичаї 
українського народу. М. С. Грушевський вважав, що такі проблеми 
мають дві іпостасі: горизонтальне й вертикальне вивчення. Перша – 
передбачає дослідження географічних, комунікаційних, продукційних, 
соціальних і культурних чинників. Друга – аналіз економічного, 
політичного й національного розвитку в краї. Таке поєднання 
вивчення регіональної проблеми дає можливість отримати чіткий та 
ясний образ минулого і накреслити перспективу його розвитку в 
майбутньому

38
. 

Відновити в Україні складання бібліографічних покажчиків 
літератури про декабристів – важливого генератора знань та ідей з 
вивчення руху декабристів. Ми маємо відповідні сили, досвід та 
знання. Наприклад, протягом 70–90-х років ХХ ст. колективом авторів, 
а сьогодні це знані вчені Т. М. Соловйова, С. П. Стельмах, 
О. О. Рафальський, Р. С. Вавренюк, А. В. Сілкін та інші, під нашим 
керівництвом, склали близько 10 покажчиків

39
. Кілька 

ретроспективних покажчиків літератури про декабристів було 
підготовлено разом із співробітниками бібліографічного відділу 
Державної історичної бібліотеки України

40
, котрі отримали позитивний 

відзив
41

. 
Конкретне й плідне вивчення окремих питань руху декабристів 

можливе також при умові, коли молоді вчені будуть сміливо обирати 
їх темами дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
доктора або кандидата історичних наук. Відомо, що за минулі десять 
років ХХ ст. на терені колишнього СРСР було захищено тільки дві 
докторські і кілька кандидатських досліджень. 

Звичайно, це не повний огляд розвитку декабристознавства в 
Україні. Він визначається не стільки об‘ємом статті, скільки 
складністю теми, над вивченням котрої потрібно працювати 
колективом, ми тільки частково окреслили досягнення й перспективи 
дослідження руху декабристів. Наполегливої праці вимагає 
теоретико-методологічне осмислення основ методів і принципів 
декабристознавства, координація сил вчених України на розробку 
питань руху декабристів, створення центру, навколо якого об‘єднати 
всі сили вчених, краєзнавців, етнологів, розробити концептуальні 
підходи до проблеми. 
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УКРАЇНСЬКА ДЕКАБРИСТОЗНАВЧА ШКОЛА: 
ДОСЯГНЕННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Декабристознавча школа нашої вітчизни відома тернистим, але 

славним шляхом свого розвитку. Вона розвивалася повільно і в 
кількох напрямках: харківський, київський, одеський. У 20–30-х роках 
ХХ ст. виник ще один – екзильний. Початок становлення школи, 
пов‘язаний з іменами професорів Університету Св. Володимира 
В. С. Іконникова та М. В. Довнар-Запольського. У цей час були 
сформовані її засади, накопичені значні фактичні матеріали, 
започатковані напрямки досліджень, підготовлені висококваліфіковані 
фахівці

1
. 

Історіографія руху декабристів 1917 – першої половини 30-х 
років ХХ ст. – новий і потужний період розвитку української школи 
декабристознавців. Вона свідчить, що в ті роки виникли й існували 
свої, регіональні декабристознавчі школи, з притаманними їм 
властивостями, проблемами, над якими активно працювали їхні 
представники. Так, відомий український історик А. Козаченко в свій 
час наголошував, що рух декабристів в Україні аналізується «у зв‘язку 
з цілим українським історичним процесом О. Гермайзе, І. Рибаковим, 
М. Грушевським, Д. Багалієм, О. Татариновою-Багалій, 
Л. Добровольським та ін.»

2
. 

В сучасній історичній науці робиться спроба визначити 
характерні ознаки декабристознавчої школи, зокрема, української. Її 
становлення та розвиток припадає на 1917 – середину 20-х років. У 
цей час інтенсивно розвиваються як російська, так і українська школи. 
Об‘єктом нашого дослідження в основному буде українська 
декабристознавча школа, яка нагально вимагає написання солідного 
монографічного спеціального дослідження. Про російську школу 
частково писалося під час дослідження життєвого і наукового шляху 
М. М. Покровського, М. М. Дружиніна, народженої у м. Ніжині сто років 
тому М. В. Нєчкіної (1901)

3
. 

Розквіт української декабристознавчої школи співпадає з 
процесом українізації в республіці. Відповідно до постанови ХІІ з‘їзду 
ВКП(б), в Україні відновлюється українська мова, інтенсивно 
розвивається українська література, мистецтво і, зокрема, історична 
наука. Це було тимчасовим явищем, оскільки облудлива політика 
Москви ніколи не бажала активізації української національної ідеї. В 
силу міжнародного становища Радянського Союзу уряд більшовиків 
вимушено загравав з окремими емігрантами, зокрема, з 
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М. С. Грушевським, створював їм надзвичайно сприятливі умови для 
праці, але пильнував, щоб не допустили поширення «української 
національної ідеї», позбавляв українську історіографію «її 
традиційного національного духу»

4
. «На світанку української весни 

вдарив північний більшовицький мороз і побив, поморозив паростки 
української науки»

5
. 

В роки українського відродження розквітла декабристознавча 
школа в Україні, яка характеризується: 1) цілеспрямованою 
підготовкою висококваліфікованих спеціалістів (В. І. Маслов, 
В. М. Базилевич, О. Д. Багалій-Татаринова та ін.); 2) активною 
діяльністю лідерів, зокрема, М. В. Довнар-Запольського, Д. І. Багалія, 
навколо яких об‘єднуються вчені -декабристознавці; 3) єдиною 
програмою – вивченням життя й діяльності декабристів в Україні; 
4) об‘єднанням дослідників навколо єдиної концепції – існування 
українських декабристів, основним фактором якого був винятковий 
вплив історії, економіки, культури України на формування світогляду 
декабристів; 5) глибоким документалізмом досліджень, присвячених 
рухові декабристів. 

Своє бачення дефініції історичної школи висловив 
О. П. Оглоблин. Він вважав, що «основні моменти, що визначають 
загальне поняття історичної школи, – це ідеологічно-політичне 
спрямування цілої науково-громадської діяльності й методологія 
історичного досвіду»

6
. Не менш важливою ознакою школи, на нашу 

думку, є стосунки між вчителями й учнями, яких єднає не лише тема, 
але й однаковий підхід до розв‘язання окремих питань теми, врешті, 
традиції, які сформувалися в цій школі. 

Принагідно зазначимо, що дефініція «учень» означає – це той, 
хто навчається під керівництвом свого наставника. Не завжди, і це 
добре, колишній учень сліпо копіює свого вчителя. Якщо це так, то є 
гарантія розвитку не тільки самого учня, але й вдосконалення 
методів, прийомів вчителя, які є домінуючими в школі, гарантія 
всеохоплюючого дослідження проблеми, що розробляється 
вчителем, основи школи. 

Російський вчений, доктор історичних наук С. І. Михальченко, 
аналізуючи «школу Довнар-Запольського», наголошує на тому, що 
однією з ознак школи є принцип «територіальний (обласницький, 
партикулярно точний)» вивчення історії та концептуальна основа 
(федеративна) досліджень, розробка історичних проблем історії Росії 
кінця ХV–ХVІІ ст. на основі економічних поглядів

7
. Дослідник виділяє 

ще кілька характерних ознак школи. 1. Кожна історична школа  має 
свою попередницю, з якої вона виростає й формується. Наприклад, 
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школа М. В. Довнар-Запольського, на думку С. І. Михальченка, була 
продовжувачем «школи Антоновича», яка опиралася на 
федералістичні ідеї, котрі сповідував М. І. Костомаров. 2. Школа 
виростає із середовища, яке постійно генерує учнів, молодих 
талановитих вчених. Таким осередком, без сумніву, був студентський 
Історико-етнографічний науковий гурток Університету 
св. Володимира, котрий, з перервами у 1905–1906 рр., працював з 
1903 по 1919 р. під керівництвом М. В. Довнар-Запольського. Ці риси 
ми з повним правом відносимо й до декабристознавчої школи. 
Декабристознавчий напрямок поступово перетворився на власну 
школу, започатковану на початку ХХ ст. 

Важливим елементом наукової школи, на думку учениці 
М. В. Нєчкіної, доктора історичних наук з Інституту історії Росії РАН 
М. Г. Вандалковської, є підтримка «методу вчителя», органічний 
зв‘язок політичних поглядів дослідників з історичною наукою. 
Сучасний зарубіжний дослідник Л. Винар, визначаючи характерні 
риси школи М. С. Грушевського, наголошує, що ознакою школи також 
є наявність організаційної структури, тобто науково-навчальних 
установ і осередків дослідників, наукового видання

8
. До школи 

М. С. Грушевського входили відомі декабристознавці, зокрема, 
О. Ю. Гермайзе, П. А. Кияниця, співпрацювали з М. С. Грушевським 
Л. П. Добровольський, М. В. Довнар-Запольський

9
. Останній був 

фундатором декабристознавчої школи в Україні. 
В українській декабристознавчій школі виділяється три 

напрямки: київський, харківський і одеський. Їх об‘єднувала мета – 
глибоке вивчення діяльності таємних декабристських організацій в 
Україні. Різнилися вони лише бажанням представників цих напрямків 
глибше вивчити малодосліджені питання проблеми, тісно пов‘язані з 
окремим регіоном і перебуванням тут окремого декабриста. 
Відзначимо, що українському декабристознавству притаманні 
об‘єктивізм, який не поєднувався у 20–30-і роки ХХ ст. з 
марксистським підходом, наукова ґрунтовність у розробці проблем, 
виявлення і видання джерельної бази. 

Не менш важливим напрямком в українському 
декабристознавстві є діяльність вчених - емігрантів з України, які, на 
відміну від дослідників попередніх напрямків, відрізнялися тим, що не 
сприймали марксистсько-ленінської методології, не використовували 
її висновків у поясненні руху декабристів. Основними ознаками цього 
напрямку були фрагментарність дослідження декабризму, 
недостатній аналіз декабристознавчої літератури, опублікованої в 
Радянській Україні. 
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Розвиток декабристознавства в Україні тісно пов‘язаний із 
життям і науковою діяльністю не одного покоління істориків 
Університету св. Володимира. Біля витоків університетської 
(виділено нами), а практично і всієї української школи 
декабристознавства, стояли талановиті вчені – професори 
Університету св. Володимира В. С. Іконников і М. В. Довнар-
Запольський

10
. Одним із найважливіших завдань української історії на 

сучасному етапі є вивчення творчого доробку корифеїв вітчизняної 
науки. Тому аналіз наукової спадщини М. В. Довнар-Запольського, 
зокрема, його внеску в дослідження руху декабристів, набуває 
особливої актуальності. Настав час створити науково-біографічне 
дослідження, присвячене М. В. Довнар-Запольському, в якому 
розкрити внесок історика в розвиток вітчизняного 
декабристознавства

11
 та його українських послідовників. 

Найбільш талановитими вихованцями школи М. В. Довнар-
Запольського 20–30-х років ХХ ст. були В. М. Базилевич, 
В. О. Романовський, О. Ю. Гермайзе, П. П. Филипович, В. І. Маслов, 
які з нових засад розпочали досліджувати рух декабристів, 
обгрунтували проблему існування українських декабристів. Більшість 
з них будуть знищені морально в результаті арештів, відсидок у 
Гулагах СРСР. Тричі заарештовували В. О. Романовського

12
 та 

В. М. Базилевича, двічі поновлювали терміни ув‘язнення 
О. Ю. Гермайзе

13
 Школа припинила своє існування. Ті, хто 

залишився, зокрема Д. І. Багалій, – вимушені були вивчати рух 
декабристів в контексті революціонізованого руху декабристів, 
предтечі більшовизму або замовкнути до кінця свого життя, як це 
зробив О. Ю. Гермайзе.  

У 40–50-х роках поступово декабристська тематика займає 
належне місце у дослідницьких планах вчених Київського 
університету. Доценти, а згодом професори кафедри історії СРСР 
дожовтневого періоду, зокрема В. Н. Котов – започаткував вивчення 
історичної спадщини декабристів, А. К. Буцик – внесок декабристів у 
розвиток суспільно-політичної думки в Росії

14
. Доцент філологічного 

факультету нашого університету В. І. Маслов – автор 24 досліджень з 
декабристознавства, вивчав літературну творчість К. Ф. Рилєєва

15
, 

залучав студентів до написання курсових та дипломних робіт, їх 
рецензуванням, виступав з публічними лекціями перед громадськістю 
республіки. У фонді № 243 Інституту рукопису НБУ імені 
В. І. Вернадського збереглися дипломні роботи Аніканової Н. І, 
Карнаух Н. Р., Нікітенко А. К., Воронової Ж. М., а взагалі більше 46 
таких праць. У 1951–52 навчальному році Юрій Мушкетик написав 
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курсову працю на тему: «Писатели–декабристы в борьбе за русскую 
самобытную национальную літературу»

16
. 

Над окремими аспектами проблеми «Декабристи і література 
народів Росії» плідно працював професор філологічного факультету 
Київського університету І. Я. Заславський. Він дослідив вплив 
К. Ф. Рилєєва на українсько-російські літературні 
взаємини

17
.Творчість Ф. М. Глинки, її українські аспекти – науковий 

інтерес доцента Ніжинського педагогічного університету імені Миколи 
Гоголя Н. М. Жаркевич

18
. 

Декабристська тематика зацікавила українських письменників. 
Будуть підготовлені художньо-документальні праці, присвячені 
В. Ф. Раєвському, І. І. Сухинову

19
, сибірському засланню 

декабристів
20

. У 1975 р. українською мовою, а у 1990 р. російською 
був опублікований роман Панаса Кочури, що розповідає про 
повстання декабристів, зокрема детально про події у м. Василькові

21
. 

У 70–80-і роки ХХ ст. характеризують університетську 
декабристознавчу школу розширенням тематики дослідження, 
проведення науково-теоретичних конференцій, залученням до їх 
участі студентів кафедри історії Росії та фахівців з Москви, 
Ленінграду, Іркутська, Гродно та педагогічних центрів України. У цей 
час започаткували підготовку та видання бібліографічних покажчиків 
літератури про декабристів. У їх складанні брали участь вчені 
кафедри та Державної історичної бібліотеки України, а також 
студенти, а зараз відомі вчені нашої держави – кандидати історичних 
наук, доценти українських вузів Т. М. Соловйова, С. П. Стельмах, 
Р. С. Вавренюк, доктор історичних наук, професор 
О. О. Рафальський. Було започатковано історіографічний напрямок у 
декабристознавстві, який переріс в історіографічну школу, за 
визначенням московської дослідниці О. І. Киянської

22
. 

Інститут історії України НАН України довгий час був провідною 
установою у вивченні руху декабристів, плідно конкурував з 
університетською школою. Тут свого часу важливі аспекти руху 
декабристів розробляли Ф. О. Ястребов, а у зазначені роки 
Г. Я. Сергієнко, автор більш як 20 декабристознавчих досліджень. 
Серед них є монографії високого гатунку, зокрема присвячені 
проблемі «Декабристи і Шевченко»

23
. 

М. М. Лисенко чи не єдиний, хто захистив кандидатську й 
докторську дисертації, присвячені руху декабристів. Вони були 
написані на основі тогочасних досягнень радянської історіографії, 
були вагомим внеском у розвиток української школи, її відновленню, 
не зважаючи на супротив деяких московських декабристознавців. 
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Вагомий декабристознавчий доробок має М. П. Савичев. У 70-
х рр. захистив кандидатську працю, де переконливо довів, що 
аграрний проект П. І. Пестеля це поступ передової суспільно-
економічної світової думки, яка йшла, торуючи собі й російському 
люду дорогу до світлого майбутнього. Він автор чудової монографії, 
яка є взірцем глибокого викладу думок про декабристів.

24
 

Окремий напрямок в декабристознавчій школі Київського 
університету сформувався на філологічному факультеті. Його 
репрезентували І. Я. Заславський, Г. Г. Ігнатенко, З. В. Кирилюк та 
інші вчені. В їх студіях розглядалися творчість К. Ф. Рилєєва і 
російсько-українські літературні взаємини, буде написана наукова 
біографія поета-декабриства, аналізувалися стосунки декабристів-
літераторів з їхнім близьким оточенням

25
 тощо. 

Наполегливо й плідно працювали над дослідженням правових 
поглядів декабристів юристи юридичного факультету нашого 
університету. Професор цього факультету розглядала питання права 
у працях ідеолога декабризму П. І. Пестеля, критика його 
соратниками буржуазно-правових інститутів аналізував доцент 
М. Ф. Закревський

26
. На жаль, зараз практично на факультеті ніхто не 

розробляє цих проблем. Отже, традиція втрачена, історико-
юридичний аспект не цікавить молоде покоління дослідників. А 
шкода. Наскільки мені відомо, колишній доктор юридичних наук, 
професор нашого славного університету Н. С. Прозорова підготувала 
солідну працю, присвячену правовим поглядам П. І. Пестеля, що 
побачила світ у 2000 р. у Запоріжжі

27
. 

Українська декабристознавча біографістика є важливим 
напрямком вітчизняного історіографії. Р. С. Вавренюк, 
Г. Д. Казьмирчук, І. Б. Бродська, Г. Г. Ігнатенко, Фока Бурлачук, Панас 
Кочура – автори цікавих праць, що вносять значний вклад у вивчення 
діяльності окремими представниками таємних організацій  рух 
декабристів

28
. 

На зламі двох століть декабристознавча школа університету  
пройшла складний шлях розвитку. Відбулася зміна поколінь 
дослідників. Залишили університет за віком, або перейшли 
працювати до інших вищих освітянських закладів низка вчених, інші 
ще не набули певного досвіду, а треті – змінили теми наукового 
інтересу. 

Кафедра історії Росії, а пізніше кафедра історії для 
гуманітарних факультетів стають центрами з підготовки фахівців 
вищої категорії з проблем руху декабристів в Україні. В останні десять 
років було захищено одну докторську і три кандидатських дисертацій 
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на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук 
(І. Б. Бродська, Р. С. Вавренюк, Г. Д. Казьмирчук, А. М. Куликівська). 

Сучасна молода генерація дослідників працює над вивченням 
наукових біографій декабристознавців України 20–30-х років. 
Аспіранти, а згодом викладачі історичного факультету: 
О. В. Вербовий – досліджує науковий декабристознавчий доробок 
В. М. Базилевича, а кандидат історичних наук О. В. Ляпіна – внесок, 
частково, істориків університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток 
декабристознавства, Л. В. Губицький – дослідження членами 
Наукового товариства Нестора-літописця окремих аспектів руху 
декабристів. На основі нововведених архівних матеріалів, особливо 
слідчих справ та наукового доробку вчених переконливо показують їх 
жахливий життєвий шлях, повертають суспільству добре ім‘я 
талановитим декабристознавцям. На порядок денний гостро 
висувається проблема дослідження життя й наукової діяльності 
А. К. Буцика, В. Н. Котова, українського декабристознавця 
М. М. Лисенка, талановитого вченого Л. О. Медведської та ін.  

На кафедрі історії Росії підготовлено дві частини курсу лекцій 
для студентів спеціалізації з історіографії руху декабристів. В них 
об‘єктивно, без критиканства, з позиції здорового глузду аналізується 
доробок провідних декабристознавців царської Росії та Радянського 
Союзу. Автор наголошує, що концептуальні підходи вчених 
визначалися не стільки їх рівнем фахової підготовки, наявних 
архівних та наукових розробок скільки позицією існуючої тоді влади. 
Це перша спроба на терені СНД створення декабристознавчого курсу 
з днів виявлення самодержавством учасників руху декабристів і до 
сьогодення

29
. 

За десять років незалежності України нами підготовлено: три 
монографії, дві частини курсу лекцій, дві брошури, два покажчики 
літератури про декабристів, сімнадцять статей (5 у співавторстві), 
чотирнадцять тез (5 у співавторстві) – загальною кількістю більше 40 
назв декабристознавчих досліджень

30
. З декабристознавчими 

працями також виступали О. К. Литвин, Р. П. Іванченко, досліджуючи 
формування світогляду декабристів

31
. 

Звичайно, в них ми побачимо еволюцію наших поглядів – від 
марксистсько-ленінського бачення руху до поступового вивільнення 
від догматів класиків і переходу до спокійного, об‘єктивного 
висвітлення окремих історіографічних проблем. Ми переконались, що 
настав час виваженого перегляду всіх підходів до вивчення руху 
декабристів на основі відмови від поголовної революціонізації руху й 
окремих членів таємних декабристських організацій до усвідомлення 
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того, що серед них були представники революційно налаштованих, 
ліберально-реформістські діячі. 

Час вимагає переосмислення теоретичних та методичних засад 
історіографії руху декабристів. Зокрема, на порядок дений нами 
поставлена і частково розв‘язана проблема – вивчення періодизації 
історії руху декабристів. Вимагає вироблення методики аналізу 
окремих чинників виникнення руху декабристів, класифікації 
документального матеріалу тощо. 

Члени кафедри залишаються прихильниками проведення 
«Декабристських читань» – конференцій із залученням фахівців з усіх 
незалежних країн, що виникли на терені колишнього СРСР. За це 
десятиріччя проведено чотири конференції (1991, 2000, 2001). 26–27 
березня цього року разом з Інститутом історії України, Державною 
історичною бібліотекою України та Представництвом в Україні 
Російського центру міжнародного наукового та культурного 
співробітництва при Уряді Російської Федерації провели Міжнародні 
науково-теоретичні «VІІ Декабристські читання», присвячені 180-
річчю заснування Південного товариства декабристів. 

Серед 20 учасників конференції більшість це дослідники, 
краєзнавці з України, що працювали у двох секціях: історії руху 
декабристів та історіографічна. Всі доповіді й повідомлення 
присвячені актуальним питанням діяльності «апостолів правди», 
науковим біографіям українських декабристознавців. Наполегливо 
досліджує проблему «Декабристи й польське патріотичне 
товариство» професор Кам‘янець-Подільського університету Лев 
Баженов, Наталя Жаркевич, доцент Ніжинського педагогічного 
університету – проблему «Пушкін і декабристи». Молода генерація 
декабристознавців наполегливо вивчає слідчі справи декабристів, їх 
мемуари і на цій основі робить спробу виявити політичні погляди 
П. І. Пестеля (Марія Казьмирчук), вплив античної історії на 
формування світогляду декабристів (Адріана Пелешко), 
історіографічні аспекти – предмет наукового інтересу Юрія Латиша, 
Володимира Довгопола. Вперше ґрунтовно погляди на рух 
декабристів українського історика Дмитра Дорошенка оцінив 
київський вчений Олександр Мельничук. 

Вперше, за багато років в Україні при сприянні керівництва 
Інституту історії України НАН України академіка Валерія Смолія і 
члена-кореспондента НАН України Олександра Реєнта матеріали VІ 
«Декабристських читань» були видрукувані в академічному часопису. 
Планується видрукувати окремим виданням матеріали VІІІ 
«Декабристських читань», чим знову ж буде відновлена забута 
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традиція в Україні 20–30-х років ХХ ст. – підготовки солідного тому 
матеріалів «Декабристи в Україні». Ці видання окреслять широкий 
пласт малодосліджених питань, звернуть увагу на необхідність 
подальшої розробки малодосліджених аспектів руху декабристів. 

Ми неодноразово висловлювали думку про доцільність 
підготовки  узагальнюючої історіографічної праці, де був би 
об‘єктивно і неупереджено показаний славний і одночасно тернистий 
шлях розвитку українського декабристознавства. Вважаємо, що праця 
підготовлена нами разом з Юрієм Латишем, певною мірою розв‘язує 
цю проблему. Звичайно, що вона ж  виявила певні наші прорахунки, 
зокрема недостатньо розкрита проблема «декабристи і О. Пушкін: 
історіографія‖» недостатньо розкритий декабристознавчий доробок 
академіка ВУАН Сергія Єфремова, уточнення потребує визначення 
змісту слова ―декабристська школа‖  та ін.     

Таким чином, декабристознавча школа Київського університету 
залишилася практично єдиним осередком в Україні, де активно 
продовжується дослідження руху декабристів. Її учасники, на відміну 
від інших центрів колишнього СРСР залишилися вірні традиціям 
школи. Вчені університету постійно й наполегливо вивчають окремі 
питання руху декабристів, зокрема історіографію проблеми, 
пропагують досягнення серед студентства історичного факультету, 
спокійно і виважено переосмислюють результати своїх попередників, 
визначають перспективні напрямки наукового пошуку. Кафедра історії 
для гуманітарних факультетів залишається ініціатором проведення 
науково-теоретичних та практичних конференцій, тісно співпрацює з 
Інститутом історії України НАН України, залучає до вивчення окремих 
сюжетів руху декабристів студентів історичного факультету, об‘єднує 
фахівців всієї держави, спонукує до більш інтенсивного вивчення цієї 
важливої сторінки вітчизняної історії. 
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ЧИ ЗВЕРШИЛИ ПОДВИГ ДЕКАБРИСТИ?: 
КІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ НА СТАТТЮ Я. ТИНЧЕНКА 

 
На грані ХХ і ХХІ століть в Україні відзначали 175-ту річницю з 

дня повстань «первістків свободи». В інституті історії України НАНУ 
відбулася Міжнародна ювілейна науково-теоретична конференція, в 
котрій взяли участь вчені, краєзнавці, архівісти Києва, Кам‘янець-
Подільського, Дніпропетровська, Москви, Чернігова та інших центрів, 
де рух декабристів є шанованою проблемою вітчизняної та 
всесвітньої історії

1
. 

У Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка читається спецкурс «Історіографія руху декабристів» для 
студентів, які спеціалізуються на кафедрі історії Росії

2
, студенти 

пишуть курсові, бакалаврські й дипломні праці, присвячені 
«споборникам святої волі». У с. Вороньки Чернігівської області 
вчитель місцевої школи Микола Шутий власноручно  виплекав музей 
декабристів, де зібрані унікальні експонати, зокрема особисті речі 
родини декабриста Волконського. Значні матеріали про декабристів, 
їх добу зберігаються в музеях Тульчина, Кам‘янки та інших обласних 
історико-краєзнавчих музеях. 

Наукова й суспільна громадськість Москви й Санкт-Петербургу 
провели наукові конференції. До цієї дати готувалися наукові й 
просвітницькі організації Сибіру. 

У грудневі дні 2000 року, напередодні шостих «Декабристських 
читань» в Україні якийсь Ярослав Тинченко у київській міській газеті 
опублікував свої «роздуми» про декабристів

3
. Не будемо говорити, 

що його «наукові думки» йдуть врозріз з усталеними 
історіографічними висновками, і просякнуті зневагою до цього 
неординарного історичного факту – руху декабристів. Чого варті його 
пасажі: «типовий злочинець, відставний поручик П. А. Каховський 
(був Петро Григорович), підбурювач М. І. Бестужев-Рюмін (був 
Михайло Петрович)» та інші не були «героями» війни 1812 р., 
оскільки «тільки третина (вдумайтесь – третина

4
, тобто 39 членів 

майбутніх декабристських організацій) із 117 (чому не 121)
5
 

засуджених декабристів брала участь у війні 1812 році». А чому автор 
не врахував тих членів таємних організацій, котрі з певних причин не 
постали перед Верховним карним судом, а були звільнені за волею 
імператора Миколи І, як, наприклад, активний учасник війни генерал-
майор М. Ф. Орлов? 
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Пан Я. Тинченко бідкається, що у більш-менш значимому 
історичному музеї ми не знайдемо «зламану шпагу» (чому зламану?), 
адже ламали шпагу над головами політичних злочинців, що, 
наприклад, зробили в Острозі над офіцерами – учасниками повстання 
Чернігівського полку. І звичайно, такої в музеї ми не бачили. А ось про 
шпагу декабриста В. Л. Давидова, що зберігається в Україні читали

6
. 

Незрозумілим для автора статті залишилось й питання про 
престолонаслідування. Чому саме великий князь Костянтин зрікся 
престолу на користь великого князя Миколи Павловича, чому 
повстанці на Сенатській площі вигукували слово «Конституція»? На 
його думку, в декабристознавстві «оббрехали царську сім‘ю». Що це 
зробили радянські (припустимо таку думку), але не дореволюційні, 
вчені, зокрема М. К. Шільдер, М. Г. Устрялов, М. І. Богданович

7
. Вони 

немовби не зуміли розібратися у тонкощах престолонаслідування, не 
розкрили «доступно для народу» цю важливу проблему 
декабристознавства, і чекали «геніального галасу» пана Ярослава аж 
цілих 175 років. 

І з‘явився новоявлений месія-декабристознавець, який через 
газету навчив громадян України, як потрібно вивчати і розуміти цю 
феноменальну подію в історії народів колишньої Російської імперії. 
Не будемо акцентувати увагу на інших, не менш «геніально-
абсурдних» висновках, як, наприклад: «група авантюристів», 
«п‘яними безладними голосами» диригувала гвардійцями, котрі 
вийшли разом з декабристами на площу, що їх очолив обраний у ніч 
на 14 грудня 1825 р. на засіданні Північного товариства декабристів 
командуючий повстанням князь Оболенський-1

8
 (Відомо, що 

диктатором – керівником був обраний С. П. Трубецькой)
9
 тощо. 

У наступному номері цієї ж газети пан Ярослав Тинченко 
продовжив обливати грязюкою декабристів. Найбільше дісталося 
кримінальній персоні з маніакальними нахилами Петру Григоровичу 
Каховському, котрий на відміну «переважаючої більшості 
декабристів» (Siс!) 13-річним хлопчаком  все ж «брав участь» у війні 
1812 р. Він залишився у захопленій французами Москві, «завів з ними 
дружбу і ходив не раз у розвідку проти росіян»

10
. 

Смакує автор військову службу декабриста. Він із захопленням 
розповідає, що великий князь Костянтин Павлович розжалував 
П. Г. Каховського у рядові за «шум і різні непристойності у будинку 
колезької асесорки Вангерсгейм, за несплату грошей у кондитерську 
лавку і лінощі», і відправив його на Кавказ з «правом миттєвої вислуги 
в офіцери». Отримавши скоренько, – на думку Я. Тинченка, – «кілька 
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чинів підряд», П. Г. Каховський звільнився і хутенько розтринькав 
батьківський спадок, «безтурботно катався за кордоном»

11
. 

Повернувшись у Петербург, він «випадково потрапив до 
Північного товариства», розгорнув «невгамовану» діяльність, 
«декабрист-гуманіст» налаштовувався власноручно вирізати «всю 
царську сім‘ю». Неможливо зрозуміти автора статті, коли ризикований 
військовий виступ декабристів називає «атракціоном на Сенатській 
площі», зневажливо описує дії «правдошукача» під час появи перед 
повстанцями графа М. А. Милорадовича, котрого смертельно 
поранив П. Г. Каховський. 

Розкритикував Я. Тинченко і поведінку декабристів під час 
слідства. «Мекекаючий вівцею» П. Г. Каховський розповів Миколі І 
все, що знав про рух декабристів, інші декабристи «закладали один 
одного з тельбухами»

12
, а це, на думку автора статті, свідчить про 

відсутність у декабристів порядності й благородства. 
Бідкається Я. Тинченко й про те, що декабристів після поразки 

повстань «наказали зовсім не суворо». Зокрема, «освітянину і 
гуманісту» Д. О. Щепіну-Ростовському за поранення дивізійного й 
полкового командирів, за власноручну розправу над солдатами, що 
не бажали виходити на Сенатську площу «не тільки не наділи петлю 
на шию, але в кінці життя навіть доплачували пенсію ―по старості‖». 
«Ліберал» Микола І, якого по традиції вважають «звіром», 
«виплодком пекла» і «катом Європи», частині декабристів після 
копалень дозволив «виходити на поселення і в повній мірі 
користуватися грішми своїх рідних». Дехто з них побудував на них 
будинки-хороми, де проживали  до самої смерті царя. 

Ці, та й інші, не менш примітивні, думки не раз неодноразово 
висловлювалися в декабристознавстві. Вони, як правило, 
переслідували або політичні замовні завдання, або були результатом 
бажання деяких «фахівців» «об‘єктивно» розкрити історію руху 
декабристів, зафіксувати у віках своє, тільки їм притаманне бачення 
дослідження історичної проблеми, забуваючи, що у них вже були 
попередники. До цієї когорти правдолюбців належить й автор газетної 
публікації. 

Відомо всім, що використані автором висновки та епітети, котрі 
так широко вживає Я. Тинченко, взяті із Донесення «Його 
імператорській величності…» Комісії для вияснення про злочинні 
товариства та з Маніфестів Миколи І. Зокрема: «про знищення всієї 
найяснішої фамілії»

13
, що декабристи: О. М. Булатов був 

«недоумком»
14

, а П. О. Муханов – «непоміркований у мові»
15

 та ін. Ці 
сентенції деталізував стас-секретар Миколи І, однокашник по 



60 

 

Царськоселському ліцею І. І. Пущина, В. К. Кюхельбекера, 
В. Д. Вольховського граф М. А. Корф

16
. 

Історіографія відправляла й буде відправляти на смітник історії 
історичної науки подібні «наукові опуси». Вони тільки на певний час, 
як весняний метелик, дивують читача, а після про них забувають. 
Справа у тім, що ніякої нової концептуальної новації у статті 
Я. Тинченка немає. Це набір лайливих слів в адресу суспільних діячів 
першої чверті ХІХ ст., котрі своєю діяльністю бажали змінити 
політичне лице імперії, розчистити завали феодальних пережитків і 
прискорити розвиток Росії по шляху капіталістичного суспільства. 

Ми так детально зупинилися на статті пана Ярослава тільки 
тому, що у сучасному українському суспільстві відбувається 
переоцінка багатьох історичних подій, коли важливі соціально-
політичні й державницькі проблеми історії України не виправдано 
піддаються остракізму, оббріхують святе з святих – історичну пам‘ять 
народу. Шкода, що молодий історик не знає історичного минулого, не 
хоче його шанувати, не бажає об‘єктивно досліджувати. Це, звичайно, 
дивно й страшно, оскільки така особа не має й майбутнього. 
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ВСТУП 
 
Істориків Київського університету 1917–1935 рр. з повним 

правом відносимо до «знищеного відродження». Ф. Л. Ернст, 
В. М. Базилевич, О. Ю. Гермайзе, П. П. Смірнов, В. О. Романовський 
та інші історики пройшли через «жорна Радянської влади» і безслідно 
зникли з свідомості багатьох поколінь наших співвітчизників. До 
сьогодні їм практично не присвячено наукових  розвідок, тим більш не 
створено жодної наукової біографії. Протягом кількох десятиліть у 
вітчизняній історіографії про них згадували тільки побіжно, 
найчастіше зневажливо, прикріпляючи до їх імені ярлик «українських 
буржуазних націоналістів», ворогів народу або замовчували зовсім. 

Сьогодні, з відкриттям заборонених архівних документів із 
слідчих справ репресованих істориків та їхніх наукових праць, що 
раніше зберігалися у  спецхранах, є всі умови для створення 
біографічних нарисів істориків Київського університету, повернути 
суспільству та історичній науці непересічних вчених, по справжньому 
повернути їхні імена. В цьому й полягає політичне й  наукове 
значення нашої історико-бібліографічної праці, яка  окреслить 
важливі віхи життя й наукової діяльності однієї з жертв Радвлади – 
Віктора Олександровича Романовського (1890–1971). 

Наукова біографія вченого складена на основі широкого 
документального матеріалу, що зберігається  в різних архівах 
м. Києва. У фондах Державного архіву м. Києва є особова справа 
студента університету св. Володимира Віктора Романовського  та 
його  документи, коли він працював професором цього ж навчального 
закладу

1
. Дві слідчі справи зберігаються у Центральному державному 

архіві громадських об‘єднань України, що проливають світло на 
трагічні сторони життя вченого, діяльність каральних органів 
тоталітарної системи, зокрема, свідчення В. О. Романовського та 
інших вчених Києва, вироки, листування історика з вищими 
представниками держави, у тому числі з М. І. Калініним та 
Й. В. Сталіним, з метою відновлення доброго імені людини

2
. 

У Центральному державному архіві вищих органів влади і 
управління України зберігаються роздуми В. О. Романовського про 
методи і принципи опису актових книг, з якими він виступив на 
Першому Всеукраїнському з‘їзді архівних працівників. У доповіді 
наголошувалося про необхідність складання інвентарних описів, де 
повинно бути мінімум інформації про документи та огляду їх змісту

3
. 

Значний пласт документів зберігається в Інституті рукопису 
Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського НАН України. Серед 
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них відзначимо коротеньку, власноручно написану вченим 
автобіографію, звіти про наукову працю, листи до Д. І. Багалія, 
В. Ю. Данилевича, тексти досліджень, стенограма обговорення 
доповіді В. О. Романовського, його календарні плани тощо

4
. 

У фонді Археографічної комісії ВУАНа зберігаються протоколи 
засідань цієї установи за 1919–1931 рр., які конкретизують плідну 
наукову працю В. О. Романовського з розробки теоретичних та 
практичних засад архівного будівництва в Україні у 20-і роки ХХ ст. 
Протоколи засідань комісії № 4 від 9 вересня 1921 р., № 5 від 28 
жовтня цього ж року та інші зафіксували зміст доповідей вченого, в 
яких він обгрунтовує необхідність внесення змін в опис архівних 
матеріалів, розкривають дискусію членів комісії з цього питання

5
. 

Цінними є спогади сучасників про В. О. Романовського. 
Зокрема, Н. Д. Полонська-Василенко, що співпрацювала з істориком у 
різних академічних установах, згадує про те, що В. О. Романовський у 
20-х роках працював нештатним фаховим редактором «Комісії для 
складання біографічного словника українських діячів»

6
, розкриває 

винятково скрутне становище, в яке потрапили вчені ВУАН у 
результаті скорочення Радянською владою фінансування 
академічних установ та скороченням  їх штатів. «Кількість штатних  
співробітників, які діставали щомісяця платню, совєтський  уряд 
постійно скорочував: так у 1921 р. в академії було 606 штатних 
співробітників; у 1924 р. залишилося 60 штатних співробітників, а 
осінь 1924 р. принесла нове скорочення»

7
, – згадувала 

Н. Д. Полонська-Василенко.  
Листування, щоденник історика зберігаються у приватних осіб 

та Музеї Київського університету імені Тараса Шевченка. Велика 
заслуга у їх виявленні і підготовці до друку належить доценту 
історичного факультету цього закладу В. А. Короткому, котрий на 
сторінках газети «Київський університет» оприлюднив фрагменти 
записок історика. 

Ще за життя вченого поступово створюються наукові та 
інформативні  праці про нього, де аналізуються окремі напрямки його 
життя й наукової діяльності. У кінці 20-х років у колишньому СРСР був 
підготовлений спеціальний довідник про всіх вчених. Про 
В. О. Романовського в ньому писалося: «зав. Київ. Архівом давніх 
актів, чл. Археогр. к-ії при Всеук. Академії наук, бібл. Історич. Т-ва 
Нестора літописця; історія Росії, Польщі і України, іст. Гетьманщини 
ХVІІ–ХVІІІ ст. (фінансовий лад); архівознавство. Київ, Вознесенський 
спуск 13, кв. 1...»

8
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Перша інформація про здобутки й наукові інтереси 
В. О. Романовського стали з‘являтися в рецензіях на його 
дослідження. Зокрема, І. Огієнко схвально відгукнувся на працю 
історика, присвячену  Івану Федорову й розвитку друкарської справи 
на Волині

9
, а В. В. Міяковський дав прихильну рецензію на книжку  

В. О. Романовського «Нариси з архівознавства»
10

. 
М. Н. Покровський, член кафедри історії України ВУАНу і, 

мабуть викладач Ніжинського ІНО, писав: «Студію В. Романовського 
(«До історії бюджетного права Гетьманщини за Кирила 
Розумовського». – авт.) також написано за архівними джерелами‖, де 
показано ―намагання Розумовського бути найбільш незалежним від 
Росії в справах фінансів України»

11
. Це дослідження має «велику вагу 

для вивчення фінансового устрою Гетьманщини» і «вносить нове в 
історіографію вивчення українських фінансів»

12
. 

Колектив кафедри історії України періоду феодалізму ВУАН у 
складі: О. П. Оглоблін, С. С. Кокошко, М. М. Ткаченко, 
Н. Д. Полонська-Василенко, О. І. Баранович, К. О. Лазаревська, 
І. І. Кравченко 25 листопада 1932 р. заслухав доповідь 
В. О. Романовського «Проти буржуазної та дрібно-буржуазної 
концепції з питань колонізації України ХVІ–ХVІІ ст.». Зберігся  
стенографічний звіт про обговорення цієї змістовної доповіді. Він 
свідчить, що ні один з учасників обговорення не зупинився на 
винятковій важності й цілісному змісту доповіді, а лише акцентував 
увагу на надуманих помилках вченого, ніби то він, критикуючи 
поміщицько-буржуазну історіографію, «не виходив з ленінського 
розуміння колонізаційної проблеми і не подав своєї власної 
концепції», «критику буржуазно-націоналістичних концепцій … 
Максимовича, Антоновича, Драгоманова… і тут не позбувся  ще 
старих своїх методологічних хиб буржуазного об‘єктивізму»

13
 та ін. 

Лауреат Сталінської премії, доктор історичних наук, професор 
Московського історико-архівного інститут Головного архівного 
управління НКВС СРСР (у 20-х рр. професор Київського 
університету), П. П. Смірнов, проаналізувавши наукові праці 
В. О. Романовського, зробив висновок, «що в особі доцента 
Романовського наука має крупного і талановитого вченого широкими 
задумами хорошої школи, значною продукцією,…який дасть ще не 
одну значну працю»

14
. 

У 60–70 рр., коли розпочали перевидавати і складати нові 
довідкові видання, зокрема, енциклопедії, В. О. Романовському, у той 
час доктору історичних наук, професору Ставропольського 
педагогічного інституту, практично не приділяли уваги. Виняток 
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зробила редакція «Радянської енциклопедії історії України», коли 
надрукувала коротку біографічну довідку

15
. Звичайно, у ній випустили 

кілька важливих епізодів з життя вченого, зокрема, про несправедливі 
арешти, слідство, суд та виправні табори. Цінним є те, що в цій 
довідці подається перелік наукових праць нашого земляка, що 
побачили світ у 50–70-ті роки. Але, на жаль, їх у фондах нашої 
Наукової бібліотеки імені М. Максимовича не має, їх не рекомендують 
для вивчення студентам історичного факультету Національного 
університету імені Тараса Шевченка, оскільки бібліотека має тільки 
п‘ять праць історика, що були видрукувані ще у 20–30-х рр.

16
 Не 

набагато більше досліджень історика має Національна бібліотека 
імені В. І. Вернадського НАН України. Потрібно продовжити 
наполегливі пошуки праць В. О. Романовського за довідковими 
бібліографічними виданнями, щоб створити повну бібліографію 
наукового спадку вченого. 

У 1965 р. у Ставропольському педагогічному інституті 
відзначали 75-річчя з дня народження  і 50-річчя науково-педагогічної 
та громадської діяльності В. О. Романовського. Проректор з наукової 
роботи інституту доцент О. М. Чмихов підкреслив, що ювіляр «вніс 
великий вклад в справу розвитку української археографії та 
історіографії», очолював кафедру, підготував 20 кандидатів і кілька 
докторів історичних наук, багато приділяв уваги краєзнавству 
Північного Кавказу, вихованню студентів вузу, в якому пропрацював 
майже 25 років

17
. 

Тільки після смерті історика 16 лютого 1971 р. у некролозі 
визнали, що він був «один з видатних істориків Радянського Союзу», 
життя й наукова діяльність якого є прикладом служіння Батьківщині та 
вагомим внеском в історичну науку

18
. 

В. О. Романовському – великому вченому, людині щирої душі у 
наш час приділяється дуже мало уваги. Сучасні історики, зокрема, 
В. В. Заїка у тезах конференції констатує, що Глухівщина – 
батьківщина видатного історика В. О. Романовського, який навчався у 
місцевій гімназії разом з Ф. Л. Ернстом

19
. Про те, що 

В. О. Романовський  був керівником Археографічної комісії ВУАН  
згадує О. Юркова

20
. 

Як про спеціаліста-історика, що тісно співпрацював з науково-
дослідною кафедрою історії України при Харківському ІНО, 
очолювану Д. І. Багалієм пише Н. В. Комаренко

21
. І це тоді, коли її 

монографія присвячена установам історичної науки України? 
Зокрема, й академічним, де так плідно працював В. О. Романовський. 
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Згадує В. О. Романовського, як дійсного члена і постійного 
працівника, відомого фахівця «з правом бути присутнім на засіданнях 
з дорадчим голосом» С. М. Кіржаєв, коли розпочав досліджувати 
діяльність Археографічної комісії ВУАН

22
. 

У 90-х роках, після створення незалежної України, склалися 
сприятливі умови для вивчення археографічної та історіографічної 
спадщини В. О. Романовського. Широко залучаючи маловідомі архівні 
та рукописні матеріали про нього та його діяльність, вчені об‘єктивно і 
неупереджено розкривають його наполегливу роботу в розробці 
методологічних та теоретичних засад розвитку архівної справи у 20–
30-х роках ХХ ст. в Україні. Зокрема, у дисертаційному дослідженні на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук С. М. Кіржаєв 
грунтовно показав конкретний внесок археографа в складання 
короткого каталогу Рум‘янцевського опису «для подальшої  
концентрації матеріалів у Києві», реалізацію теоретичних висновків 
автора

23
. 

У кількох наступних дослідженнях С. М. Кіржаєв наголошує на 
тому, що під впливом Д. І. Багалія та В. О. Романовського 
Археографічна комісія розпочала розробку та затвердження 
нормативно-методичних описів архівних документів. Сучасний 
археограф твердить, що В. О. Романовський в лютому 1930 р. 
отримав доручення від Археографічної комісії скласти правила 
друкування документальних текстів в археографічних виданнях 
Археографічної комісії

24
. Таку ж подібну скупу оцінку про роль 

В. О. Романовського у розробці прийомів описування стародруків 
відзначає С. М. Кіржаєв у своїй іншій праці

25
. 

На жаль, в авторефераті дисертації С. М. Кіржаєв дуже побіжно 
згадує про провідного археографа та архівіста В. О. Романовського, 
про його едиційні погляди і ні словом не сказав про його невтомну 
працю в третьому розділі – «Організаційна структура  і напрямки 
археографічної діяльності АК ВУАН»

26
. І це тоді, коли в Інституті 

рукопису зберігаються протоколи засіданнь Археографічної комісії, на 
яких неодноразово виступав вчений з доповідями. 

Досліджуючи історію Київської археографічної комісії 
дніпропетровський вчений О. І. Журба зосередив увагу на окремих 
аспектах діяльності в ній В. О. Романовського. Зокрема, він звернув 
увагу на те, що історик 20-х років, будучи директором Центрального 
архіву давніх актів тісно співпрацював з академічною Археографічною 
комісію, яку у 1928–1934 рр. очолював, написав перший в радянській 
історіографії підручник з історії архівної справи, простежив історію 
колекції документів Київської археографічної комісії, систематизував 
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джерела колекції. Звичайно, ці важливі сюжети життя й наукової 
діяльності В. О. Романовського, на яких зосередив увагу О. І. Журба, 
потребують подальшого їх дослідження

27
.Опубліковані в монографії 

сучасного дослідника документи, які зберігаються в Інституті рукопису 
НБ ім. В. І. Вернадського НАН України, у тому числі «Звіт» голови 
Археографічної комісії В. С. Іконникова за 1921 р., підтверджують 
висновки вченого про активну участь у діяльності комісії 
В. О. Романовського

28
. 

Високу оцінку науково-теоретичній та практичній роботі 
В. О. Романовського в галузі розвитку архівної справи подав 
Г. В. Боряк. Він, зокрема, наголосив, що вчений розробив у 20-х роках 
методики опису актових книг, запропонувавши поєднувати короткий 
«опис книги в цілому (назва, обсяг, зовнішній вигляд і стан, мова) з 
вибірковим описом  найважливіших з точки зору науки актів – 
сеймових і сеймикових постанов». Наш сучасник широко цитує 
дослідження В. О. Романовського, підкреслює його важливу, плідну 
працю на ниві архівної справи, розкриває наукову лабораторію 
пошуку науково обдуманих висновків, дискусій з колегами по ВУАН з 
цієї проблеми

29
. 

На початку цього року світ побачив надзвичайно цікавий і 
змістовний бібліографічний довідник, присвячений життю й науковій 
діяльності істориків, архівістів ХІХ ст. – 1930-х років за редакцією 
В. С. Шандри. У ньому опублікована коротка біографічна довідка, де 
стисло описується життєпис В. О. Романовського

30
. Тут вперше 

сказано про те, що вчений витерпів гоніння каральних органів влади 
тоталітарного сталінського режиму, більш повно перераховані його 
праці. Звичайно, така структура дослідження програмує ряд недоліків, 
у тому числі схематизм і неповноту висвітлення окремих сюжетів. 
Викликає подив, що автор припустився низки неточостей. Зокрема, 
І. Бутич твердить, що В. О. Романовський народився 18.01

31
, коли 

насправді, як свідчить власноручно написана автобіографія, він 
народився 4.01. Дуже скупо перераховується наукова спадщина 
вченого, особливо та, що була написана у 50–70-і роки нашого 
сторіччя тощо. 

Нещодавно була опублікована наша стаття, в котрій зроблена 
спроба дати узагальнюючу наукову біографію вченого. Нами зібраний 
документальний матеріал про історика, що дозволило відновити 
важливі віхи життя й наукової діяльності В. О. Романовського до його 
звільнення з ГУЛАГу. Поза нашої уваги залишився період його праці у 
Ставропольському педагогічному інституті. Дуже складно відновити 
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його науковий доробок цих років, а  деякі праці вченого практично 
неможливо виявити в київських бібліотеках

32
. 

«Побіжний огляд праць» В. О. Романовського зробила 
О. В. Ляпіна, аналізуючи внесок вчених університету 20–30-х років у 
вивчення історичних проблем. Нажаль, невеликий обсяг 
повідомлення не дозволив авторці детальніше зупинитися на 
конкретному внеску вченого

33
. 

Звичайно, що коротенький археографічний та історіографічний 
аналіз літератури та джерел про життя й наукову діяльність 
В. О. Романовського – стійкого поборника за  людські права, не дає 
можливості розкрити ті страждання й переживання про свою долю, 
долю його  рідних та близьких, наполегливу наукову працю в 
надзвичайно складних умовах, заідеологізованому науковому світі. 
До сьогодення широкому читацькому загалу невідомі архівні та 
рукописні матеріали вченого, що розкривають його звитяжну працю в 
ім‘я Вітчизни, захисту людських прав. Його наполеглива наукова й 
організаторська праця й до сьогодення залишається недостатньо 
вивченою, про неї практично не знають молоді вчені та студенти 
Національного університету імені Тараса Шевченка, не кажучи про 
українську спільноту. 

Час настійливо вимагає написання наукової біографії вченого, 
повернення його ім‘я широкому читацькому загалу, зокрема, 
студентству Київського національного університету імені Тарас 
Шевченка. 

 
 
РОЗДІЛ І. СURRICULUM VITAS 
 
Віктор Романовський народився 4 січня 1890 р. у м. Глухові, у 

сім‘ї «декласованого селянина» – службовця земської управи
34

. Його 
батько, отримуючи близько 40 крб., не міг дати належної освіти своїм 
дітям. Тільки завдяки «допомозі земства», де він працював 
помічником бухгалтера, зумів забезпечити Вікторові навчання у 
гімназії, а з 1909 р. – в університеті Св. Володимира. Спочатку його 
зарахували на медичний факультет, але згодом він перевівся на 
історико-філологічний. Свою першу лекцію Віктор Романовський 
слухав «числа 20-го вересня»

35
, яка глибоко запала у його душу. 

Навчаючись в університеті, він слухав лекції  проф. А. І. Сонні з історії 
грецької літератури; з російської історії – проф. М. В. Довнар-
Запольського та інших вчених «кращого з числа провінційних 
університетів», висловивши свої думки щодо змісту і форми читання 
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курсів. Так, «керівник кафедри російської історії» проф. М. В. Довнар-
Запольський, на думку Віктора Романовського, був «вченим дуже 
відомим», інтереси його були різнобічні, а світогляд – дуже широкий. 
«Як лектор Митрофан Вікторович був звабливий та інтересний»

36
. 

Віктор Романовський навчався під його керівництвом, відвідував 
історико-етнографічний гурток, де прилучився до наукової роботи, яка 
його найбільше «захоплювала». Згодом у своїх спогадах про 
університет Віктор Романовський так писатиме про свого вчителя: 
«Він вводив студента в лабораторію думки – примушував звертати 
увагу на текст пам‗ятки і витягувати з її все, що вона може дати 
дослідникові»

37
. 

За підготовлену наукову працю з  історії Чернігівщини ХVІІ–
ХVІІІ ст. Віктор Романовський отримав золоту медаль

38
. У лютому 

1914 р. студент Віктор Романовський наполегливо готується до 
державних іспитів. У листі до професора університету 
В. Ю. Данилевича він прохає порадити літературу для підготовки 
питань з історії Чернігівського та Муромо-Рязанського князівств, чи 
можна обмежитися тільки лекціями  професора, видрукуваними у 
1912 1913 рр. «З конспектами справа у мене просувається: 
Костомарова і Нікітського використав, залишилися Рожков і (не 
зрозумів прізвища – авт.). Конспекту вийшло 120 стор.», – пише  
Віктор Романовський В. Ю. Данилевичу

39
. З іншого листа студента до 

цього ж професора відомо, що останній давав йому літературу, 
зокрема, «брошуру Максимовича»

40
, на яку пізніше 

В. О. Романовський напише рецензію. У 1914 р., успішно  
витримавши випускний іспит, він залишається в університеті для 
підготовки до професорської посади на кафедрі російської історії

41
. У 

цьому ж році з‗явилися й перші його наукові праці, присвячені 
монастирським селянам Любецької сотні та історії козаків 
Полтавського полку

42
. 

Наукова діяльність молодого вченого значно активізувалася 
після його призначення   заступником директора Київського архіву 
стародавніх актів, що знаходився у приміщенні університету. Цю 
посаду В.О.Романовський обіймав з листопада 1914 р. до серпня 
1918 р.

43
 Дослідник докладно вивчив значний пласт документальних 

матеріалів з історії України, Литви і Польщі, «набув значної 
начитаності», готувався до складання магістерських іспитів. До 
початку 1917 р. він добре опрацював програму, затверджену історико-
філологічним факультетом, яка вимагала грунтовних знань з питань 
соціальної історії Стародавньої Русі, Московської держави ХVІ–ХVІІ 
століть, а також з історії Великого князівства Литовського

44
. 
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В. О. Романовський поступово формується як провідний 
архівіст країни, активно розробляє теоретичні й практичні засади 
архівної справи в Україні. Так, наприклад, 9 вересня 1921 р. у 
присутності академіків В. С. Іконникова, М. П. Василенка, 
О. І. Левицького, професорів О. С. Грушевського, В. І. Щербини і 
В. В. Міяковського виголосив доповідь «Про описування актових книг 
в Центральному архіві»

45
. Доповідач зазначив, що із зібраних 6000 

книг, описано біля 200, оскільки опис просувається дуже мляво і 
користуватися такими описами дуже важко, оскільки описується 
кожний акт, з неодмінним зазначенням особистих імен і географічних 
назв. Така система не дає майже нічого для дослідників і дуже 
ускладнює працю описувачів

46
. В. О. Романовський запропонував 

змінити систему описування, поклавши за основу загального опису 
Центрального архіву інвентарні описи актових книг, які є при кожній 
книжці, склавши попереду детальний каталог цих книжок

47
. Академік 

М. П. Василенко, що взяв участь в обговоренні доповіді, 
запропонував В. О. Романовському розробити детальний метод 
описування книг і виступити з новою доповіддю перед членами 
Археографічної комісії ВУАНу. Професор О. С. Грушевський 
запропонував виробити ще й спеціальну термінологію

48
. 

В. О. Романовський ще кілка разів виступав з доповіддю перед 
членами комісії, у яких конкретизував своє бачення методики опису 
книг. Так, 28 жовтня 1921 р. він ще запропонував, що під час опису 
документів необхідно  зазначати форму акту, час і місце його 
складання, а також вказати імена дієвих осіб і дати коротенький зміст 
акту

49
. Доцільно було б скласти особовий і географічний покажчик, що 

стосувався до книжки, а предметний до акту
50

. 
У березні 1924 р. він пише лист академіку ВУАН Д. І. Багалію, в 

якому висловлює своє бачення ролі архівів у суспільному й 
науковому житті. В. О. Романовський негативно ставиться до рішення 
радянської влади, яка скоротила штати, одночасно підпорядкували в 
адміністративному відношенні Головархіву та в науковому – Академії 
наук. Він вважає, що архів, зокрема, Київський повинен займатися 
«розбиранням, описом і систематизацією ―архівного матеріалу‖, а не 
обслуговувати Археографічну комісію, ―вибираючи акти до 
видання‖»

51
. 

Відразу після закінчення університету В.О.Романовський 
розпочинає педагогічну діяльність. У 1916 р., за рекомендацією 
М. В. Довнар-Запольського його обирають доцентом, а згодом 
професором Вищих жіночих курсів (з програмою університету), де він 
читає історіографію, проводить семінари по літописах, Руській правді, 
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Литовському статуті..., а з 1917 р. він викладає історію України
52

. У 
травні 1919 р. Вищі жіночі курси вливають в університет, і вчений 
автоматично стає доцентом університету, про що свідчить довідка 
Комісара університету від 7 липня цього ж року, яка звільняла 
«товариша Віктора Романовського» «незамінного відповідального 
працівника» від призову на військову службу

53
. Одночас 

В. О. Романовський працює доцентом, а згодом професором 
Київського археографічного інституту (1918–1922 рр.), де читає лекції 
з археографії

54
. Його часто запрошували до Харкова з подібними 

лекціями, оскільки В. О. Романовський був одним з найвідоміших 
теоретиків і практиків архівної справи. 

З утворенням Всеукраїнської академії наук його запрошують на 
наукову роботу (1918–1934). Тут він очолює академічні комісії, або  
був членом ряду комісій, зокрема, Комісії біографічного та історико-
біографічного словників, старшим науковим співробітником, головою 
Археографічної комісії ВУАН, членом Комісії соціально-економічної 
історії України

55
. З листопада 1931 р. він розпочав працювати в 

Історико-географічній комісії, грунтовно вивчаючи форми й методи 
складання історико-географічного словника. Зокрема, він «брав 
участь у розробці програми складання словника Сталінщини»

56
. У 

наступному році історик продовжує працювати над «словником 
Слобожанщини», складає «мапу поселень Лівобережної України за 
переписом 1666 року», опрацьовував статистичний матеріал і 
складав таблиці до перепису 1666 року

57
. 

Співробітники Історико-географічної комісії розробляли  
теоретико-методологічні засади складання словників. Наприклад, 
М. М. Ткаченко на квітень 1932 року підготував доповідь на тему 
«Погляди на роль географічного фактору в творах класиків 
марксизму». Травневу доповідь у комісії виголосив 
В. О. Романовський – «Буржуазні концепції в словниках Західної 
Європи» та ін.

58
 Аналіз буржуазних концепцій історико-географічних 

словників стає не тільки даниною моді, але й вимогою теоретичного 
обґрунтування непримиреної  класової боротьби в історичній науці

59
. 

В. О. Романовського – відомого архівіста в Україні обрано науковим 
співробітником столичних наукових осередків, зокрема, науково-
дослідної кафедри історії Української культури ім. Д. І. Багалія. 

Науково-викладацька діяльність вченого неодноразово 
переривалася викликами до каральних установ. Ось цікавий 
документ – Рапорт Романовського керівнику історико-географічної 
комісії: «Доводжу до В/ відома, що 21. ІІ ц. р. я не міг прийти на 
засідання Комісії о 2 годині, бо був викликаний за свідка до суду»

60
. 
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Досить складна палітра суспільно-політичної діяльності 
В. О. Романовського. У 1916 р. він «увійшов у масонську організацію», 
яку очолював професор Вагнер, а її членами були  проф. 
П. П. Смірнов, викладачі Липинський, В. П. Яворський, Казачевський, 
Синицький, професор університету Майдель. Масонська програма 
вимагала захищати загальнолюдські принципи: всі люди – брати, 
прагнути до взаємодопомоги, моральної та матеріальної підтримки

61
. 

Крім того, масони зобов‗язувалися боротися ―проти самодержавства і 
свавілля‖ тощо

62
. 

До масонських лож, на переконання історика, входили й інші 
видатні суспільні діячі  ліберальних та лівих партій, зокрема, «с-р і с-
д, не виключаючи більшовиків»

63
. Сам В. О. Романовський був 

членом кадетської партії з 1915 р., згодом став  членом Обласного 
комітету і «найближчим помічником Григоровича-Барського – 
керівника кадетської організації у колишньому Південно-західному 
краї, де вчений провадив велику політичну діяльністьє»

64
. 

Лютнева революція 1917 р. повалила владу царя Миколи ІІ, 
чим сприяла реалізації одного з головних завдань масонських 
організацій – знищенню самодержавства, але ще більше загострила 
«політичне питання», оскільки члени лож були одночасно членами 
політичних партій, котрі розв‗язували зовсім різні завдання. 
Масонство, за свідченням вченого, існувало до 1923 р. і гостро 
реагувало на складну політичну ситуацію в Україні. Так, прихід  
німецьких військ на запрошення Центральної Ради розглядалося як 
«необхідне зло», проти якого масони не боролися. Вони вороже 
ставилися до Радянської влади, засуджували грабунок «мирного 
населення Петлюрою», до єврейських погромів

65
 тощо. 

Неоднозначно масони поставилися й до реорганізації 
університетської освіти в Україні, до фактичного знищення Київського 
університету. Це стало зрозумілим лише тепер – прагнення 
більшовиків знищити генофонд України, залякати й розділити 
інтелігенцію на  групи, які б воювали між собою.  Молода генерація 
київських вчених, зокрема, й В. О. Романовський, вважали , що в 
Україні необхідно зберегти університети – центри освіти й науки, 
навчати студентів на основі нероздільних принципів поєднання освіти 
й науки, готувати високоінтелектуальних фахівців, чим славився 
дореволюційний університет св. Володимира

66
. Сучасник вченого, 

активний учасник реорганізації університету, декан «т. зв. основного 
курсу» (підготовчого факультету – авт.) О. П. Оглоблін справедливо 
наголошував, що реорганізація університетської освіти в Україні – це 
ніщо інше, як боротьба за відновлення українського університету, що 
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дозволяло ведення до складу професури «молодих українських 
науковців»

67
. 

Напружена наукова й викладацька праця час від часу 
переривалися слідством та необґрунтованими арештами його, як 
«контрреволюціонера», ворога радянської влади. У Центральному 
державному архіві громадських об‘єднань України зберігаються дві 
слідчі справи, матеріали яких розкривають діяльність каральних 
органів, спрямовану на те, щоб довести причетність вченого до 
антирадянської діяльності, свідчать про штучність висунутих 
звинувачень проти нього, відсутність у слідчих будь яких вагомих 
звинувачувальних матеріалів. 

За гетьманату В. О. Романовський працював у Міністерстві 
праці начальником Інформаційного відділу

68
. У 1919 р., як твердять 

укладачі «Обвинувального висновку», для «активної б-би з 
Радвладою Романовський вступив в к-р організацію ―Національне 
об‘єднання‖, яка проводила велику роботу по наданню допомоги 
денікінській армії, що наступає»

69
. У той же час вчений входив нібито 

до складу Політичного відділу контрреволюційної організації 
«Азбука», яка ставила завдання об‗єднати різні політичні партії для 
підтримки денікінської армії, підбору кандидатів на керівні посади при 
білих, організації влади і керівництва при цьому режимі

70
, залучив на 

бік денікінців «помірковані українські націоналістичні кола», 
організував випуск листівок, закликів та бюлетенів київської «Азбуки», 
був створений друкований орган «Союзу відродження Росії» – 
«Відродження»

71
. 

Будучи науковим співробітником академії наук, 
В. О. Романовський співпрацював з українськими націоналістичними 
угрупованнями ВУАНу, у своїх наукових дослідженнях відбивав 
«ідеологію» відомих контрреволюційних організацій, зокрема, ―СВУ‖, 
Грушевського і Єфремова

72
. На думку слідчих Волосова, Геплера, 

Самойлова, вчений зберіг свої кадетські погляди, дотримувався 
фашистської орієнтації і підтримував до останнього часу зв‘язки з 
рядом осіб, котрі проходили раніше  по списках ліквідованих 
контрреволюційних організацій, разом з ними обговорював політичні 
питання

73
. 

Зазначимо, що В. О. Романовського заарештовували тричі: у 
1923 р., 1930 р. і 1935 р. Після двох перших арештів каральні органи  
звільняли його, а справи здали до архіву

74
. Уперше він проходив у 

справі міфічної контрреволюційної організації «Центр дій», до якої у 
1923 р. «увійшли» основні кадри масонських лож Києва

75
. 
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24 квітня 1935 р. В. О. Романовського  знову притягли до 
слідства за статтею 54 п, 11 і 6 Цивільного кодексу Української РСР 
за те, що він «у 1919 р. брав активну участь у к.-р. монархічній 
організації ―Азбука‖, був членом Політичної Ради представництва 
Добрармії на Україні, зв‘язаний з к.-р. організацією ―Центр Дій‖, 
проводив контрреволюційну роботу до останнього часу»

76
. 

Наступного дня у його квартирі провели обшук, в результаті чого у 
протоколі від 26 квітня 1935 року запишуть: «вилучено раннє 
листування»

77
, яке, до речі, як речові докази злочинної діяльності їх 

власника, у справі відсутнє 
Анкета обвинувачуваного скупо інформує про соціальне та 

політичне минуле. Так, на початку 30-х років він уже не займався 
науковою діяльністю, а працював в Облплані Київської області, 
старшим референтом з економічних питань. Тут же історик 
власноручно напише, що він «член кадетської партії до 1918 р.»

78
, 

«був під слідством у 1930 р. в Київському обласному відділенні 
ДПУ»

79
. 

Наприкінці квітня 1935 р. розпочинаються допити 
обвинувачуваного. Протокол допиту В. О. Романовського від 29 квітня 
того самого року свідчить, що до революції 1917 р. він був 
асистентом і доцентом університету, а після революції «професором 
ІНО і науковим працівником ВУАН». Відповідаючи на 14 пункт анкети: 
«каким репрессиям подвергался: судимость, арест и пр.: а) до 
революции (він напише): Не подвергался. б) после революции: Був 
заарештований у 1923 р. і в 1930 р. органами ДПУ, не судився, 
обидва рази був звільнений»

80
. 

Цього дня йому поставили тільки два запитання: з ким з 
колишніх масонів підтримував зв‗язок і чи відомо йому, що-небудь 
про існування контрреволюційної організації, про яку ви нам нічого не 
повідомили

81
. Історик назвав прізвище тільки «глибокого старика», 

який від політичного життя відійшов, академіка ВУАН 
М. П. Василенка. 

З наступних протоколів допитів, зокрема, від 5 травня 1935 р. 
видно, що слідчі з‘ясували деякі нові біографічні відомості. Так, 
В. О. Романовський раніше писав, що він за походженням українець. 
Тут він уточнив, що його батько був литовцем з Віленської губернії, а 
матуся – уродженка м. Глухова, батько якої «був служителем при 
церкві»

82
. Ось ця відповідь зацікавила слідчого, оскільки у документі 

це місце підкреслено синім олівцем. Це було зроблено, щоб якось 
прив‘язати контрреволюційну діяльність історика із за закордонними 
ворожими антирадянськими силами, з українською автокефальною 
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церквою. Зацікавило слідчих і листування В. О. Романовського з його 
родичами, зокрема, з двоюрідним братом О. Диєнтієвим, який 
проживав у Польщі. 

З допиту відомо також, що рідний брат історика Володимир 
Романовський закінчив Тифліську школу прапорщиків і був 
направлений на Румунський фронт, де пропав безвісті

83
. Жирним 

синім олівцем слідчий підкреслив відповідь на запитання: ―Що Ви 
робили під час перебування у Києві білої армії і поляків?‖ ―Служив в 
університеті і в Академії наук. При гетьмані я служив у Міністерстві 
праці завідувачем бюро друку. Служив тільки три місяці. Ні в яких  
арміях я не служив‖. 

7 травня 1935 р. В. О. Романовський розповів слідчому, що під 
час перебування в Києві денікінських військ «знайомий» йому 
ленінградець С. В. Назимов запропонував стати членом «к-р 
організації ―Національне об‘єднання‖, яка боролася за повалення 
―радянської влади‖, бажала повернути поміщицьке землеволодіння. 
Погодившись стати її членом, В. О. Романовський згодом відмовився 
від участі у її діяльності, оскільки у програмі цієї організації було 
записано, ще й пункт про знищення української культури»

84
. Історика 

наполегливо запитували про напрямки контрреволюційної діяльності 
«Національного об‘єднання», хто його очолював, вимагали назвати 
членів. Він назвав Г. М. Білоцерківського, Толпигу, Б. Ткаченка, 
Обручова. Наполегливо спростовував В. О. Романовський будь-які 
звинувачення причетності до контрреволюційної діяльності проти 
радянської влади після вигнання денікінських військ з Києва, але 
незрозуміло чому називав роки, міста де зустрічався ще у 20-х роках 
з названими людьми

85
. 

Читаючи слідчі справи В. О. Романовського, В. М. Базилевича, 
В. В. Міяковського та інших знищених радянською тоталітарною 
системою, складається враження, що більшість цих справ 
створювалися штучно, з метою продемонструвати вищим каральним 
органам активну боротьбу з ворогами радвлади на місцях. Про це 
яскраво свідчить відповідь В. О. Романовського на обвинувачення 
слідчого в участі у контрреволюційній організації «Азбука». «Про те, 
що така організація існувала, я вперше довідався від слідчого у 
1931 р., – фіксує протокол - коли я був заарештований»

86
. 

Згодом В. О. Романовський уже «зізнавався», що йому відомі 
«антирадянські угрупування», що діяли в Академії наук. Зокрема, він 
називає «націоналістичні угрупування академіка Грушевського 
Михайла Сергійовича; академіка Кримського Агафангела Юхимовича 
і академіка Єфремова Сергія Олександровича. Особисто я був 
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співробітником Археографічної комісії академіка Грушевського і 
ідеологію його відтворював у своїх наукових працях»

87
. Він називає 

ще два угруповання, одне очолював М. П. Василенко, а друге – 
Д. І. Багалій, з яким В. О. Романовський співпрацював також дуже 
близько, називає також націоналістичне угруповання, що існувало в 
університеті: в «університеті (тоді ІНО, а тепер знову університет), як 
мені відомо, все викладання велося в націоналістичному напрямку. 
Ним були просякнуті лекції професури. Націоналістичний напрямок 
переломлювався також у всіх учнях. Я в університеті викладав 
архівознавство і археографію. Це було між 1921–1924 рр.»

88
. 

Тільки під час шостого допиту слідчий запитав 
В. О. Романовського про його «відношення» до «СВУ». Ось його  
відповідь на це запитання: «Ніякого. Не знаю, що така організація 
існувала, поки про це не було опубліковано в газетах»

89
. Це, швидше 

за все примусило слідчого звернутися до матеріалів попередніх 
слідчих справ В. О. Романовського та тих осіб, яких він назвав. 
Зокрема, були підготовлені виписки свідчень С. В. Назимова, 
відібрані у нього ще у 1932 р., а також долучено копії свідчень самого 
арештанта від 27 і 28 січня та 1 лютого 1931 р. та Г. М. Бахметєва-
БІлоцерковського. С. В. Назимов тоді казав, що В. О. Романовського 
він знає ще з 1910 р., оскільки разом тоді навчалися на історико-
філологічному факультету університету св.Володимира, він активний 
член кадетської партії з 1912 чи 1913 рр., одних з керівників її. 

Однокурсник по університету св. Володимира Г. М. Бахметєв-
Білоцерковський свідчив у 1935 р., про те, що В. О. Романовський, 
який користувався повагою серед «українських груп і поміркованих 
протибільшовицьких партій (кадети, меншовики), з метою їх 
залучення до активної контрреволюційної діяльності» входить до 
політичного відділу ―Азбуки‖ до складу керівного її ядра»

90
. 

В. О. Романовський активно залучив «кадетсько-меншовицькі групи і 
поміркованих українських партій на денікінську платформу», розробив 
для «Азбуки» записку про роль України в системі «єдиної неподільної 
Росії»

91
 .У цей час історик, як член Київського обласного комітету 

«Союзу відродження України», виступив ініціатором створення 
друкованого органу цієї організації газети «Возрождение». 

Той же Г. М. Бахметєв-Білоцерковський показав, що історик з 
приходом більшовиків до Києва з 1922 р. і до 1935 р. займав 
антибільшовицьку позицію, активно співпрацював з 
контрреволюційною організацією «Центр дій», підтримував тісні 
зв‘язки з головними її членами братами М. П. і К. П. Василенками, 
«був добре проінформований про діяльність іншої к-р організації в 
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Києві ―СВУ‖ і її попередниці ―Нової академії‖», співпрацював з її 
активними учасниками Єфремовим, Ніковським, Гермайзе, 
Могильницьким і Дурдуківським

92
. 

Про співпрацю В. О. Романовського з братами Василенками 
свідчить у 1935 р. і В. М. Базилевич, який зустрічався з ним у них, де 
обговорювалося «звільнення із Всесоюзної академії наук Перетца, 
Сперанського», «останню чистку в УАН», знищення соціально-
економічного відділу ВУАН, «як провідника буржуазної концепції»

93
. 

16 червня 1935 р. «Особлива нарада» винесла вирок: 
позбавити волі В. О. Романовського терміном на п‗ять років, з 
відбуттям покарання у Карагандинському виправно-трудовому 
концтаборі, звідки був звільнений 26 квітня 1940 р. і відправлений до 
Азербайджану. Правда, у власноручній автобіографії, написаній 11 
червня 1944 р., В. О. Романовський пише, що після звільнення він 
став працювати завідувачем навчальною частиною педагогічних 
курсів Облно в м. Карагнади

94
 і одночасно, з листопада 1940 р. 

обіймав посаду  викладача вчительського інституту, а в наступному 
році його обирають доцентом кафедри історії народів СРСР цього ж 
навчального закладу

95
. Разом з ним в інституті працювала його 

дружина, а син Олександр служив «у лавах РСЧА», був капітаном, 
командував батальйоном і був нагороджений Орденом Червоної зірки 
та кількома медалями

96
. 

29 січня 1944 р. В. О. Романовський звернувся до Президії 
Верховної Ради СРСР, направивши на ім‗я М. І. Калініна заяву про 
зняття з нього судимості. ЇЇ у квітні цього ж року переадресували до 
ВНКВД СРСР, про що повідомили прохача. 10 квітня 1944 р. вчений 
відправляє до Карагандинського обласного управління НКВС 
«додаткові довідки і документи»: клопотання, характеристику з місця 
роботи, список наукових праць, різні довідки, зокрема, про службу й 
нагородження сина капітана О. В. Романовського різними нагородами 
та ін.

97
 
Каральна машина тоталітарної системи повільно, але неупинно 

розкручувалася розв‗язуючи прохання В. О. Романовського. До 
Дніпропетровська відправляються документи й окреме звернення 
«перевірити і повідомити чи не проходив він по Вашим облікам»

98
. 

Тільки 13 квітня 1945 р. дніпропетровські чекісти відправили 
підготовлену довідку де стисло перераховували кримінальні провини 
В. О. Романовського. В ній писалося: «Проведеною перевіркою у 
Відділі ―А‖ УНКДБ і 1-му Спецвідділі УНКВС по Дніпропетровській 
області – компрометуючих матеріалів не виявлено»

99
. 
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Документи про зняття судимості з В. О. Романовського на 24 
аркушах поступили на розгляд Особою нарадою при НКВД СРСР, про 
що засвідчує «Сов. секретна» записка капітана держбезпеки 
Кураксіна

100
. У кінці листопада 1945 р. Особлива нарада при 

Народному комісаріаті Внутрішніх справ СРСР розглядала їх і 
прийшла до висновку: у знятті судимості Романовському Віктору 
Олександровичу відмовити

101
.Підставою для такого висновку були 

матеріали УНКВС Дніпропетровської області, що закінчувалися 
рекомендацією – утриматися від зняття судимості з вченого

102
. 

Не допомогло В. О. Романовському розв‗язати це питання й 
звернення до Вождя трудящих всього світу Генералісимуса 
Радянського Союзу Йосипа Віссаріоновича Сталіна: «Наважуюсь 
турбувати Вас, Йосифе Віссаріоновичу, своєю особистою справою. У 
великій державній машині, керованої Вами, я маленький непомітний 
―гвинтик‖, про який Ви говорили у своєму тості, який відгукнувся в 
серцях мільйонів трудящих припливом нової відданості і любові до 
Вас»

103
. А далі у листі він пише: «Але в силу особистих помилок я не 

зміг зрозуміти загального ходу подій і вчинив проступок, за який і 
поніс покарання за ст. 58 п. 10 Уг. Код. УРСР... з 1935 – 40 р.»

104
. 

Він справедливо пише у листі, що в силу своїх здібностей на 
благо радянської науки в галузі архівної справи та археографії і «був 
у свій час помітним архівістом у Радянському Союзі»

105
. 

Бажання законним шляхом відновити добре ім‘я вченого й 
патріота вітчизни завершилося безрезультатно. Йому не дозволили 
повернутися в Україну. Він вимушений був працювати в галузі освіти 
й науки на терені Російської Федерації. 

Отже, використаний архівний та рукописний матеріал, який 
зберігається в архівах України дозволяє створити наукову біографічну 
розвідку. Вона свідчить, що життєвий шлях вченого це тернистий, 
насичений небажаними для В. О. Романовського подіями, котрі 
шкодили його науковій праці, забирали сили, морально знищували 
його як людину й вченого. 

Наша біографічна розвідка, на жаль, не є повноцінною, оскільки 
ми не можемо в силу фінансових та політичних чинників використати 
матеріали Росії, котрі б розповіли нам про життєпис вченого після 
звільнення з ГУЛАГу, його наполегливу працю над вивченням 
історичних проблем. Ті куці свідчення, про його педагогічну та наукову 
діяльність в Російській Федерації, що ми використовували не 
дозволяють відтворити науково-педагогічну діяльність відірваного від 
України та її історичних матеріалів історика. Архівні документи, котрі, 
безперечно зберігаються в актосховищах Російської Федерації 
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залишаються нам недоступними. В майбутньому, нам думається, 
складуться більш сприятливі умови і ми зможемо ознайомитися з 
російськими документами, так потрібних для відтворення повної 
наукової біографії В. О. Романовського. 

Відсутність цих документів, як і низки наукових праць вченого 
40–70-х років в Україні є значною перепоною в досліджені 
історіографічної спадщини В. О. Романовського. Біографістика 
вченого потребує також створення повного списку наукових праць 
історика, зокрема, науково-популярного характеру, опублікованих у 
мало тиражованих російських часописах та на сторінках місцевих 
газет. В. О. Романовський – популяризатор історичних знань – 
важлива і мало досліджена проблема наукової біографії вченого. Є й 
ряд інших мало вивчених аспектів життя й діяльності вченого, які нам 
дослідити важко, якщо практично зараз неможливо. Адже відомо, що 
в Києві, у приватних осіб, зберігається листування та щоденник 
вченого, використання матеріалів яких сприяло б глибокому й більш 
повному вивченню його життєвого та наукового спадку, так потрібного 
для української спільноти. 

 
 
РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІОГРАФІЧНА СПАДЩИНА 

В. О. РОМАНОВСЬКОГО (1920–1930-х  рр.) 
 
Як вчений-історик В. О. Романовський виділяється великим 

обширом наукових інтересів. Можна визначити кілька важливих 
дослідницьких напрямків, які охоплюють проблеми історії України і 
Росії, української історіографії, архівознавства та інших суміжних 
історичних дисциплін

106
. Йому належить понад 30 наукових праць, це 

монографії, брошури, статті й рецензій. Він уклав і опублікував кілька 
збірників архівних матеріалів. 

Ряд досліджень вченого присвячено історії України і Росії. 
Зокрема, становлення й розвиток друкарської справи історик 
спробував проаналізувати повної біографії творця першої книги Івана 
Федорова. Віддавши належне своїм попередникам на цій ниві 
дослідник відзначав, що про цього видатного майстра 
книгодрукування писалося давно й писалося багато, починаючи з 
статей Євгенія Болховітінова і Павла Строєва, які побачили світ ще у 
1813 р., але які не охоплювали всіх сторін життя й культурницької 
діяльності друкаря

107
. Віддамо належне В. О. Романовському, він 

залучив до свого дослідження не тільки опублікований матеріал, а й 
архівні документи, висловив низку цікавих думок. 
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Дослідження українського історика в хронологічно-
проблемному плані розкриває складний і тернистий шлях 
першодрукаря, уточнює ряд важливих сюжетів його життя. Поділяючи 
висновки своїх попередників про те, що перші друковані праці у 
Московщині з‘явилися ще до 1564 р., тобто ще до виходу у світ 
«Апостола», автор ставить перед собою завдання з‗ясувати, де 
навчився друкарській справі Іван Федоров, звідки така висока й 
досконала техніка друку, як були перенесені в Україну способи 
друкування й мотиви орнаментовки книг? 

Біографія Івана Федорова, – на думку історика, яку ми знаємо 
погана – через брак відомостей, подається на фоні значних 
економічних, соціальних та політичних змін, що відбулися у другій 
половині ХVІ ст., які зумовили гостру потребу у друкованих книгах, 
оскільки переписні книги були дуже «попсовані... переписувачами». 
Розвиток друкарської справи у Московщині історик розглядає у 
тісному взаємозв‗язку з реформами царя Івана ІV і просвітницькою 
діяльністю Максима Грека, з яким Іван Федоров був або особисто 
знайомий, або, принаймні, знав його твори

108
. 

Слід особливо наголосити на раціональній думці 
В. О. Романовського про те, що перші друкарські спроби в Москві 
були пов‘язані з західноруськими друкарями, про що свідчить не 
тільки технічне виконання друкованих робіт, а й тісні контакти з 
Петром Мстиславцем. Історик конкретно називає прізвище датчанина 
Ганса Місінгейма як засновника друкарні в Москві близько 1552 р., де 
спочатку буде використано знання не фахівців-друкарів, а італійських 
ремісників і художників, які споруджували храми й палаци в Москві, а 
облаштування друкарні відбулося під безпосереднім доглядом 
духовної особи Івана Федорова, який отримав благословіння 
митрополита Макарія

109
. 

В. О. Романовський докладно аналізує причини втечі Івана 
Федорова і Петра Мстиславця з Москви, наголошуючи при цьому на 
заздрощах переписувачів книг щодо «ласки» царської до друкарів, 
суспільно-політичною ситуацією в країні, релігійним розбратом, 
зокрема, появою різних сектантських об‘єднань, засиллям 
протестантизму, занепадом православної віри, діяльністю 
«каштеляна Віленського і Великого Гетьмана В. князівства 
Литовського Григорія Олександровича Ходкевича», який влаштував у 
своєму родовому маєтку Заблудові друкарню. 

Львівський період життя Івана Федорова В. О. Романовський 
аналізує на широкому тлі корпоративних інтересів, зокрема, цеху 
столярів, фінансових труднощів, які переслідували друкаря. Вчений 
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переконливо спростовує думку своїх сучасників і немов би застерігає 
істориків нашого часу від нігілістичної оцінки фінансового стану сім‘ї 
Івана Федорова. Автор вважає, що  у друкаря у Львові інколи були 
фінансові проблеми, але й мав він значні суми грошей, які дали змогу 
йому обладнати львівську друкарню

110
. 

В. О. Романовський – насамперед історик України. Його 
українознавчі дослідження розкидані по багатьох часописах, які давно 
вже стали раритетами, що дуже утруднює аналіз його праць. Вченого 
цікавили окремі проблеми вітчизняної історії, зокрема, й заснування 
друкарні в Острозі, історія Гетьманщини часів Кирила Розумовського, 
участь козацької старшини у Законодавчій комісії тощо. 

В одній із статей В. О. Романовський висвітлює пошуки 
острозських просвітителів у Сербії, Московщині та інших слов‘янських 
землях тексту Біблії, щоб її використати для друку. Автор спростовує  
думку  професора І. І. Малишевського нібито сам І. Федоров брав 
безпосередню участь у пошуках її тексту

111
. Вчений констатує факт 

участі І. Федорова у 1576 р. в налагодженні роботи друкарні в 
Острозі, показує його фінансове становище, висловлює припущення 
про досить широкі зв‘язки з містами Польщі, Галичини, Київщини та 
прилеглих до них територій

112
. 

В. О. Романовський наводить цікавий матеріал про 
господарську діяльність «справщика», про облаштування с.Купино, 
яке належало Дерманецькому монастирю, участі «Івана друкаря» у 
збройній боротьбі з селянами сусідніх сіл. Він радо залишає свої 
господарські справи, переїжджає у 1576 р. до Острога, де готує при 
допомозі «вченої острозької громади» до видання Біблію, історик 
характеризує високу якість друку, розкриває зміст і структуру Святого 
письма.  

Гетьманство Кирила Розумовського – ще одне українознавче 
дослідження В. О. Романовського, де він розглядає спробу 
поновлення ліквідованої автономії України, давні права українського 
народу, вважаючи, що основою автономії Гетьманщини були, 
звичайно, справи фінансові - можливість збирати й витрачати кошти 
незалежно від дозволу чи заборони на це центрального уряду

113
. 

Використовуючи актовий матеріал історик переконливо доводить, що 
гетьман Кирило Розумовський боровся за старожитні привілеї, які 
мали його попередники, особливо І. Скоропадський, документально 
доводить, що центральний уряд не мав права на отримання коштів з 
України, котрі гетьман вважав за доцільне використовувати для 
потреб України. Особливо наполегливо К. Розумовський добивався 
від уряду Єлизавети Петрівни скасування указу від 15 липня 1754 р. 
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про ліквідацію торгового мита між Україною та Росією
114

. Не допоміг 
гетьману і хитрий царедворець Бестужев, котрий вважав, що 50 тисяч 
карбованців, які втрачав гетьман внаслідок скасування мита 
поверталися йому  всілякими царськими милостями

115
. 

В. О. Романовський докладно аналізує казуїстичні колізії, до 
яких вдавався царський уряд, щоб довести К. Розумовському, що 
коли на народ малоросійський накладено податки, то гетьман мусить 
щомісяця звітувати про всі прибутки та видатки скарбу 
українського

116
. 

Вчений відзначає, що К. Розумовському не вдалося відстояти 
незалежність українських фінансів, і це призвело до того, що гетьман 
«добровільно» відмовився від принципових автономістичних позицій. 
Остання частина висновку не є дуже достовірною, оскільки гетьман 
під тиском з центру був змушений полишити безрезультатне 
протистояння за права українського народу на незалежність. 

Це дослідження історика високо оцінене його сучасниками. 
Ніжинський вчений М. М. Покровський справедливо відзначив 25 
листопада 1928 р., – студія В. О. Романовського написана на основі 
нових архівних матеріалів, що розкривають важливий напрямок 
діяльності гетьмана Кирила Розумовського у галузі фінансів, як 
спробу досягти автономії України

117
. 

Не менш цікавою формою обстоювання власних переконань з 
тих чи інших проблем історії України були рецензії. Так, у 1917 р. у 
Ніжині була опублікована праця Г. А. Максимовича, присвячена 
надзвичайно важливому моментові в житті України – скасуванню 
автономії, утвердженню шляхетської верстви, остаточне 
запровадження кріпацтва

118
. 

В. О. Романовський звертає увагу на ряд неточних висновків 
автора рецензованої праці. На його думку Г. А. Максимович 
помиляється, твердячи, що Румянцев виключивши з виборчого права 
113 міст і містечок, вчинив незаконний акт. Не погоджується вчений і 
з арифметичними підрахунками, які засвідчують активну боротьбу під 
час виборів депутатів до комісії по складанню наказів. Необхідно було 
авторові, вважає дослідник, звернути більше уваги на висвітлення 
інтересів соціальних груп українського населення, розкрити політику 
петербурзького уряду, який вміло маніпулював соціальними 
протиріччями, зокрема, протиставляючи інтереси міщан і рядових 
козаків та козацької старшини. 

На нашу думку, рецензент припускається прикрої помилки, коли 
наголошує на тому, що козацька старшина була автономістично 
настроєна і виступала за реставрацію втрачених привілеїв. Гадаємо, 



83 

 

що, коли це й було, то відновлення відібраних московським урядом 
прав вимагала тільки патріотично настроєна меншість козацької 
старшини. 

Віддає належне В. О. Романовський авторові рецензованої 
книги відзначаючи, що він докладно вивчив так званні «накази» – 
важливе історичне джерело, щоб виявити політику російського уряду 
спрямовану на знищення самобутності української спільноти. 
Дослідження Г. А. Максимовича, на думку рецензента, значно 
виграло б, якби його автор звернув увагу на вивчення життя вільного 
міщанства, його організаційний устрій, правовий статус та інші 
аспекти життєдіяльності міст

119
. 

Українська історична тематика є домінуючим у наукових 
інтересах вченого протягом всього його свідомого життя. Зокрема, 
звернемо увагу ще на один важливий аспект наукового інтересу 
історика, котра проходить через все наукове життя 
В. О. Романовського – дослідження окремих аспектів руху 
декабристів. 

Відомо, що у 20–30-ті роки українські дослідники активно 
розробляли питання історії декабристського руху. Власне у цей час в 
Україні сформувалася плеяда українських декабристознавців. Серед 
них почесне місце посідає й В. О. Романовський. Ця проблема буде 
цікавити його на протязі всього життя. У цей період ним була 
підготовлена спеціальна стаття, де аналізувалися причини поразки 
військових виступів декабристів. 

Вчений, на відміну деяких декабристознавців розглядає 
повстання Чернігівського піхотного полку не «як окремий якийсь рух, 
незалежний від Петербургського», а як складову частину всього руху 
декабристів. Поразка повстання в столиці, справедливо пише автор, 
«неминуче тягла за собою ліквідацію руху й на Україні»

120
.Причини 

поразки декабризму на його думку був обумовлений не випадковими 
чинниками, а «лежав у самій суті історичного розвитку тодішньої 
Росії»

121
. 

Історик звернув увагу на те, що декабристи мали приклади 
своїх попередників на ниві політичної боротьби, так звані «зразки 
історії», зокрема, перевороти в Росії, військову революцію в Іспанії, 
Франції. Декабристи могли б досягти поставленої мети, оскільки мали 
помірковану широку програму, яку пізніше  втілять в життя за часів 
Олександра ІІ

122
.Для цього необхідно було б тільки активніше 

проводити пропаганду серед солдат – величезної сили, котра була у 
них під руками. 
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Віддавши шану героїзму й мужності декабристам 
В. О. Романовський наголошує, що ідеї, що вони сповідали були ще 
зарання для Росії років так на 30–40, оскільки в російському 
суспільстві ще не були сформовані потрібні сили, зокрема, відсутні 
були «класи громадські, промислові і торгівельні», а ліберальні ідеї 
ще не спиралися на свідомі класи. Вчений констатує, що ідеї 
декабристів були тільки зорею вільної Росії, їх програми могли бути 
реалізовані значно пізніше. «Дарма що це були люди передові, 
прогресивні, люди, насамперед, чесної шляхетної душі – їхні зусилля 
вже ходом історії засудженні були на невдачу, а самі декабристи були 
й лишилися ―дуже ранніми попередниками дуже повільної весни‖»

123
. 

В. О. Романовський - ретельний історіограф української історії. 
Саме ним чи не вперше досліджена проблема вітчизняної 
історіографії. Своє бачення розвитку дореволюційної україністики 
вчений висловив під час оцінки наукового доробку відомого 
громадського й наукового діяча П. О. Куліша. Історик, зупинившись на 
особистих властивостях його характеру, наголошує на тому, що той 
нібито отримував насолоду, ганьблячи все те, «що недавно 
здавалося йому святим і непорушним», але вважає за необхідне 
«встановити дійсну вартість того, що лишилося після Куліша», 
зокрема, щодо історичних праць

124
. 

Вчений застерігає, що предметом його аналізу є тільки 
науковий історичний доробок П. О. Куліша, що його менше цікавить 
популяризація його як письменника. В. О. Романовський визначає 
коло інтересів П. О. Куліша, згадуючи його серйозне дослідження, 
присвячене першому періоду козацтва, яке, правда, не справило 
«впливу на дальший розвиток української історіографії», оскільки 
було видруковано у зарубіжному, на той час, львівському часописі 
«Правда». 

Неординарним історіографічним прийомом – короткою 
інформацією про гостре невдоволення українського громадянства 
кулішевою «Историей воссоединения Руси», В. О. Романовський 
немовби дає рефрен своєму дослідженню, наголошуючи на тому, що 
негативне ставлення до праці П. О. Куліша  викликала не стільки 
особиста вдача письменника, скільки його гострі, часом 
несправедливі оцінки Т. Г. Шевченка, М. О. Максимовича та інших 
українських діячів культури й національного руху, зневажливе 
ставлення до ролі козацтва в українській історії. 

В. О. Романовський наводить оцінки історичних праць 
П. О. Куліша висловлені рядом професіональних істориків, таких, 
наприклад, як М. І. Костомаров та О. М. Пипін. Зокрема, 
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М. І. Костомаров, позитивно оцінивши перший том «Истории 
воссоединения Руси» за метод опрацювання матеріалу та за вірність 
поглядів, з осудом поставився до другого й третього томів цієї праці і, 
особливо до статті про козаків

125
, назвавши їх ненауковими. Його 

думку підтримав і О. М. Пипін, відзначаючи дилетантизм історичних 
поглядів П. О. Куліша

126
. 

В. О. Романовський спробував сконцентрувати увагу на тих 
недоліках, допущених П. О. Кулішем у його історичних працях, що  
послугували формуванню негативної думки щодо них. Історик 
виділяє, по-перше, Кулішеву ідею «злиття руського народу», по-друге, 
його приниження козацтва, змалювання козаків, як руйнівників 
української культури, що несли з собою поляки, тощо. 

Вчений поділяючи думку П. Я. Стебницького, котрий вважав, 
що праці П. О. Куліша ще не дістали об‗єктивної оцінки, а його 
історичні погляди лишилися непоміченими, задався метою по 
справедливому оцінити їх. Гадаю, що сам метод, обраний для оцінки 
історичної спадщини П. О. Куліша, неправильний. Якщо раніше 
історик акцентували увагу тільки на помилках письменника, то  
В. О. Романовський аналізує тільки позитивні сторони праць 
П. О. Куліша, фактично не помічаючи його зневажливого ставлення 
до історичних подій в Україні. 

В. О. Романовський, зупинившись на окремих сюжетах 
«Истории воссоединения Руси» П. О. Куліша, твердить, що він ніколи 
не ставився вороже до козаків, хоч часто-густо підкреслював до них 
руйнівний потенціал, що він виявляє їм свої симпатії

127
. Вчений 

переконаний, що не хиби у поглядах письменника є головними у його 
праці, а те, що  вона є певним і дуже важливим етапом у розвитку 
української історіографії

128
. 

Звичайно, стаття В. О. Романовського – це вагомий внесок у 
наукове висвітлення місця історичних праць П. О. Куліша в 
історіографії історії України, оскільки  наголошує, що доцільно, 
розглядаючи  доробок історика не відкидати й того позитивного, що є 
у його дослідженні. Тільки тоді, вважає рецензент, можна об‗єктивно 
оцінити історіографічну спадщину П. О. Куліша. 

 На початку 30-х років нашого сторіччя загострюється 
суспільно-політична ситуація в Україні. Всі борються проти всіх: 
вождь усіх народів проти своїх соратників по партії та свого ж народу; 
комуністична партія розв‘язала геноцид проти «гвинтиків» та 
«коліщаток», щоб налагодити смертоносну тоталітарну машину. Ідея 
«класової боротьби», яка ніби-то сприяла очищенню країни від 
ворогів, прискорювала будівництво світлого майбутнього – 
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соціалізму, запанувала серед істориків, стає стержневою 
теоретичною підвалиною історичної науки. 

Тривіально, але історики самі широко стали застосовувати ці 
хижацькі методи боротьби один проти одного. Проте, що це так 
свідчать слова О. Ю. Гермайзе, учасника Першої Всесоюзної 
конференції істориків-марксистів, коли він говорив: «Історик-марксист, 
історик-ленінець, це той, хто визнаючи економічний фактор в історії 
та класову боротьбу, як основний зміст історичного розвитку, разом з 
тим визнає і політичний висновок революційного марксизму, тобто – 
диктатуру пролетаріату»

129
. 

Знаменні слова М. І. Яворського, котрий виступав на цій же 
конференції з доповіддю «Про становище української історичної 
науки», у якій акцентував увагу на тому, що в Україні «дуже багато 
пережитків буржуазної й дрібно-буржуазної ідеології й ця ідеологія 
яскраво спостерігається в історіографії». Розвиваючи цю тезу 
О. Ю. Гермайзе наголосив на тому, що його доповідь не розкрила 
рівень розвитку історичної науки в Україні, оскільки в Україні, як 
вважають представники російської історичної науки «навряд чи може 
бути ортодоксально-чистий марксизм»

130
. 

Однією з найважливіших форм нав‘язування заідеологізованого 
комуністичного бачення питань історичного минулого стають дискусії 
та обговорення наукових концепцій окремих вчених-істориків. 
З‘являються штатні критики-неофіти, зокрема, Т. Т. Скубицький, 
З. Гуревич, С. С. Кокошко, П. А. Кияниця, до них часто прилучався й 
О. П. Оглоблин та інші наукові працівники. Правда, вони ж самі рано 
чи пізно ставали предметом прилюдного «суду», як пригадував 
О. П. Оглоблин, «над моєю науковою творчістю в актовій залі 
Київського університету навесні 1931 року надовго розлучила мене з 
рідним університетом»

131
. 

Започаткували таку дискусію члени Товариства істориків-
максистів у 1931 р., коли обговорювані визнавали свої провини, а 
критики звинувачували їх у тому, що вони не перебудувалися, 
залишилися на старих методологічних засадах, продовжували 
впроваджувати в науку ідеї українських буржуазних націоналістів. 

Така дискусія відбулася 15 червня 1932 р. на засіданні 
Історико-географічної комісії. З «календарною» доповіддю на тему 
«Буржуазні концепції словників російських»

132
 виступив 

В. О. Романовський, котрий розпочав працювати в комісії з листопада 
1931 р.

133
 «Критикував» буржуазні концепції в історичній українській 

географії його колега М. М. Ткаченко. 
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25 листопада 1923 р. відбулося засідання кафедри історії 
України періоду феодалізму ВУАН, на якому В. О. Романовський 
виголосив доповідь на тему «Проти буржуазної та дрібно-буржуазної 
концепції з питань колонізації України ХVІ–ХVІІ ст.». Її, як свідчить 
стенограма обговорення, слухали І. І. Кравченко, С. С. Кокошко, 
О. П. Оглоблин, О. І. Баранович, М. М. Ткаченко, К. О. Лазаревська, 
Юркевич, Павлик, М. М. Могилянський, Н. Д. Полонська-Василенко, 
які згодом активно висловили своє бачення змісту цієї проблеми. 

Доповідач вірно розпочав свою доповідь із змалювання 
суспільно-політичної ситуації, в якій перебувала у той час Україна. 
Справедливо наголосивши на тому, що у переломні часи в долі 
українського народу, з‘являються представники певних прошарків 
суспільства, зокрема, української буржуазії , які активно звертаються 
до історичних коренів народу обґрунтовують доцільність створення 
своєї держави

134
. А це породжує інтерес до широкого кола наукових, 

культурних, політичних проблем, у тому числі до питання колонізації 
українських земель, що знаходилися «між двома експансіям – 
польською та великоруською»

135
. 

Вчений добросовісно вибрав з історичних праць російських, 
українських та польських дослідників та публіцистів висновки про 
причини, хід та наслідки колонізації України. Закцентувавши увагу на 
думках К. С. Аксакова, декабристів, М. М. Карамзіна, М. Г. Устрялова 
В. О. Романовський справедливо констатує, що в першій половині 
ХІХ ст. в «поміщицькій історіографії російській та українській питання 
колонізації не були актуальними»

136
, оскільки українські землі, як 

образно висловився декабрист М. І. Тургенєв «вважав Київ Росією, а 
Поділля Польщею». «Декабристи в своїх переговорах з поляками 
оперували аргументами історичними, – пише далі 
В. О. Романовський, – нічого не згадували за українського селянина, 
що сидів на землях, на які претендувала польська сторона»

137
. 

Згодом з ростом національної самосвідомості, формуванням 
національностей питання належності українських земель чи Росії чи 
Польщі загострюється. Російський історик М. П. Погодін твердив, що 
«на всій території полян жили поляни великороси», які після 
татарської навали емігрували на Північний Схід

138
.Цю думку поставив 

під сумнів М. О. Максимович, котрий переконливо довів, що 
населення Київсько-Переяславської землі після цього «лишилося на 
своїх давніх місцях і лише степові простори запустіли»

139
. 

Доповідь В. О. Романовського не сподобалася її слухачам, про 
що свідчать «Висновки» Бюро історичного циклу ВУАН. В них, 
зокрема, наголошується на тому, що В. О. Романовський доповіді не 
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подав, а зачитав лише конспект, а проблему обмежив постановкою 
історіографічних питань залюднення України у 16–17 ст. 

Краєзнавчі проблеми історичного минулого України також 
цікавили В. О. Романовського. В його історичних дослідженнях часто 
зустрічаються краєзнавчі сюжети. Заслуговує уваги спеціальна 
краєзнавча брошура, в котрій автор зробив спробу описати найбільш 
відомі міста та села, що знаходилися поблизу р. Дніпро. 
В. О. Романовський визначив головне завдання своєї розвідки – 
розповісти про історичне минуле, «що там бувало колись здавна»

140
, 

щоб ознайомити читача з тим, «як жили і що робили на цім самім 
місці наші діди й прадіди»

141
. 

Вчений зупиняється на історичних подіях, що мали місце в 
«осередку неолітичної культури» Трипіллі, с. Халеп‘є, яке відоме в 
літописах ще з 1136 р., с. Витачів, сотенному містечку часів 
Б. Хмельницького Стайках, яке гетьман І. С. Мазепа подарував 
Братському монастирю, містечка Ржищів, козацького міста 
Трахтамирів, княжого Переяслава – форпосту проти печенігів та 
м. Канева – значного торгівельного центру, твердині проти татар 
та ін.

142
 

В. О. Романовський був одним з найбільших фахівцем  архівної 
справи в Україні. Він читав нормативні курси з архівознавства в 
Київському університеті та Київському археографічному інституті, 
працював в Архіві стародавніх актів. Вчений розробляє методику 
зберігання архівних справ, створює підручник для слухачів вищих 
навчальних закладів, пише наукові праці. Він – автор низки 
архівознавчих розвідок, присвячених різним сюжетам з історії 
України. 

Своє бачення окремих теоретико-методологічних сюжетів 
розвитку архівознавчої науки В. О. Романовський висловив у ряді 
рецензій на спеціальні наукові дослідження, присвячених 
спеціальним історичним наукам. У Російській Федерації в кінці 20-х 
років була опублікована праця Н. Бєльчикова, у якій розглядаються 
теоретичні засади археографії. На її появу В. О. Романовський 
відгукнувся змістовною рецензією, де висловив ряд значних 
зауважень, виявив протирічиві висновки, запропонував своє бачення 
конкретних моментів розвитку архівної справи. 

В. О. Романовський не погоджується з думкою Н. Бєльчикова 
про те, що теорії археографії до реформи архівної справи у 
Радянській Росії 1918 р. за декретом В. І. Леніна не могло й бути, бо 
археографія – частина великого цілого – частина архівної справи, як 
й з тим, що автор у «загальне поняття» архівної справи включає «всю 
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організаційну, правову, інструкторську і управлінську роботу, 
пов‘язану з архівно-виробничою практикою і засобами її існування»

143
. 

На думку В. О. Романовського викликає подив той факт, що 
другий розділ книги Н. Бєльчикова розпочинається з аналізу 
архівознавчої теорії дожовтневих часів (яку автор заперечував 
раніше), коли були усталені правила прийому, розміщення, розробки, 
систематизації й описування архівного матеріалу

144
. 

Детально український архівіст аналізує теоретичні 
узагальнення Н. Бєльчикова, зокрема, виявлення взаємовідносин 
археографії та історії, методи археографії та проблеми сучасної 
архівної справи, порівняння археографії та джерелознавства, 
задоволення архівами практичних та наукових потреб дослідників. 

В. О. Романовський висловлює своє бачення ряду важливих 
архівознавчих сюжетів: 1) генезу фондів необхідно розглядати у 
тісному взаємозв‘язку з історією установи; 2) археографію, як науку, 
що займається розбиранням, систематизацією та описом архівних 
матеріалів не відповідає об‘єктивному навантаженню, оскільки автор 
рецензованої праці випускає важливі ланки цієї науки, до яких 
український вчений відносить також охорону архівних матеріалів, їх 
консервацію, захист від пошкоджень

145
. 

Археографічна праця передбачає не тільки, як вважає 
Н. Бєльчиков працю «у середині архівосховищ‖, а й, за 
В. О. Романовським, дослідження колекцій, рукописних матеріалів 
бібліотек, публікацію текстів документів. Не можна підміняти зміст 
термінології, що уже установилася, зокрема, В. О. Романовський 
вважає, що археографію (теорія архівної справи) не можна підміняти 
архівною справою, змішувати поняття археографії з архівознавством, 
як це зробив Н. Бєльчиков

146
. 

Археографія, на думку київського архівіста – кінцева ступінь 
праці архівіста, до якої залучаються як вчені так і співробітники 
архівних установ, але кожний з них виконує свою тільки йому 
притаманну частину архівознавчої роботи. Архівознавчі теоретичні 
узагальнення В. О. Романовський розглядав, як основу для наступних 
наукових обговорень справи розвитку архівної справи і тих суміжних 
історичних дисциплін, котрі є похідними від неї. Розпочати такі 
обговорення з предмету, що чітко визначається термінологічними 
рисами – суттю дефініції. 

Своє бачення завдань, що стояли перед архівознавчими 
установами та спеціалістами історик України висловлював й у інших 
рецензіях на архівознавчі видання. Наприклад, високо оцінюючи 
опубліковану В. І. Щербиною добірки документальних матеріалів, 
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присвячених історії Києва наголошує, що автор мусить чітко 
дотримуватися вимог археографічної науки, враховуючи усталені 
методи та принципи опису змісту й форми викладу матеріалів

147
. 

Аналізуючи зміст матеріалів наукового архівознавчого збірника 
польських архівістів В. О. Романовський наголошує на тому, що 
польські архівісти ведуть наполегливу боротьбу за повернення до 
Польщі архівних документів, що зберігаються в СРСР та Україні

148
. 

Зокрема, використовуючи матеріали Київського центрального 
архіву давніх актів, такі як, рапорти коменданта м. Глухова 
Простоквашинова, розпорядження генерал-губернатора Малоросії 
Румянцева, історик зробив спробу написати історію архіву 
Малоросійської колегії. Вчений констатує, що документи «Старої 
Гетьманщини», зібранні у Глухові в 1784 р., частково згоріли, 
зокрема, більшість «Румянцевського архіву». Проте збереглися, 
завдяки активним діям асесора Войцеховича секретні укази Сенату, 
протоколи 1782 і 1784 рр., а також матеріали Малоросійської 
колегії

149
. 

Реорганізація Малоросійської колегії у 1782 р. та особливо 
пожежа через два роки по її ліквідації призвели до розпорошення по 
трьох новостворених намісництвах архівів колишньої колегії у 1786 р. 
Так буде знищена архівна справа Старої Гетьманщини

150
. 

Найцінніші архівні матеріали України були зібрані в Київському 
центральному архіві давніх актів. Одними з найперших та 
найдавніших документів були матеріали сформовані у середині 
ХVІ ст., їх, як вважає В. О. Романовський, нараховувалися одиниці. 
Поступово архів значно збагачувався новими надходженнями, яких 
нараховувалося вже сотні й тисячі. Добрий знавець фондів цього 
архіву, вчений твердить, що архівні матеріали мають надзвичайно 
велике значення для того, щоб переконливо довести, що 
Правобережна Україна не є Польщею, що основне ядро населення 
ніколи не втрачало своєрідних рис українського народу

151
. 

Заслуговують на увагу роздуми вченого про історію архіву, 
конкретних його матеріалів, спробу поляків перевезти частину 
актових матеріалів з Києва до Польщі у 1920 р., використання його 
фондів під час переговорів з поляками в Ризі після закінчення 
радянсько-польської війни. 

Багаторічна праця на архівознавчій ниві, публікація низки 
досліджень з окремих проблем архівної справи завершилася 
написанням першого підручника для українських архівістів

152
, де 

автор намагався простежити розвиток архівної справи в Україні на 
фоні розвитку архівної справи на Заході. 
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Визначаючи зміст архівознавства, В. О. Романовський 
справедливо пише, що архівна справа, виникає одночасно з 
формування держави, зокрема, так було в імператорському Римі, 
пройшла складний шлях розвитку, сформувала традиції у визначенні, 
що таке архівний матеріал у тому числі, погляди англійських 
архівістів

153
. 

Заслуговує уваги спроба В. О. Романовського розв‘язати 
дискусійні питання літописних студій. Зокрема, вчений у 40-х роках в 
листах на адресу державних і партійних бонз Радянського Союзу, 
говорячи про свій внесок у вивчення історії писав: «я встановив 
належність цього твору (літопису Самовидця. – авт.) одному з діячів 
середини ХVІІ сторіччя, а саме Ракушці. До подібних же висновків 
пізніше прийшли й інші дослідники»

154
. 

Отже, наукова діяльність В. О. Романовського була тісно 
пов‘язана з долею України, історією її багато страждального народу. 
Вона могла б дати значно кращі результати, якби йому були створені 
належні умови. Дослідник наполегливо вивчав архівний матеріал, 
історіографічну спадщину своїх попередників і на цій основі висловив 
ряд цікавих, оригінальних думок з історії України, краєзнавства, 
історіографії та джерелознавчих проблем. 

Слідства, переслідування, відлучення його від історичної науки 
негативно вплинуло на написання ним докторської дисертації, 
відвернуло увагу від історії України. Наукові дослідження, написані 
після 40-х років нашого століття, мало потрапляли в Україну, про них 
знало обмежене коло істориків. Український матеріал подавався 
через призму зросійщено-радянського бачення окремих проблем 
української історіографії, нігілістичної критики українських буржуазних 
вчених. Проте, це окрема тема, яка чекає свого дослідника. 

 
 
РОЗДІЛ ІІІ. ЗРОСІЙЩЕНА УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА 

ДОСЛІДЖЕНЬ В. О. РОМАНОВСЬКОГО У 40–70-х РОКАХ 
 
В. О. Романовський після звільнення з ГУЛАГу став працювати 

в Ставропольському педагогічному інституті. Йому не вдалося 
відновити добре ім‘я людини-патріота. Він  вимушений був вникати в 
проблематику російської історії. Нагромаджений раніше фактичний 
матеріал з історії України ще не був повністю реалізований. Це, 
напевне, і визначило його подальший науковий інтерес. Історичне 
минуле України ХVІІ – початку ХVІІІ ст. залишається його улюбленою 
темою. Проте, розкривати її він був вимушений через призму 
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російського контексту, критикуючи погляди українських буржуазних 
націоналістів. 

Комплексною темою української історії ХVІІ ст. над якою 
активно працював вчений була соціально-економічна. Розробляючи 
окремі її сюжети В.О.Романовський підготував змістовну докторську 
дисертацію, матеріал, якої широко використовували інші історики 
Росії, зокрема, Б.Б.Кафенгаузен, розглядаючи економічні стосунки 
України та Росії в кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст., наголошував, що з 
України вивозили до Росії вапняних мінералів

155
. Необхідно 

відзначити, що ще у 30-х роках В. О. Романовський працював над 
іншою темою докторської дисертації «Організація  перепису на 
Україні у 1666 р.», яку йому завадили захистити каральні органи 
Радянської країни

156
. У кінці 60-х років зібрані й узагальненні 

матеріали з цієї проблеми будуть видрукувані окремою 
монографією

157
. 

Українське місто Лівобережної України середини ХVІІ ст., як 
соціальний соціум, стосунки міського населення з феодалами, між 
міщанами і козацькою старшиною, роль міщан міст «у боротьбі за 
возз‘єднання України з Росією» – важливі проблеми, котрі намагався 
розв‘язати В. О. Романовський у багаточисельних своїх працях, 
зокрема, і в окремій статті

158
. 

Недоречним є зауваження вченого про те, що його 
попередники, котрі досліджували історію українських міст не «зуміли 
розкрити їх суті, оскільки знаходилися на буржуазних позиціях. 
Українські буржуазно-націоналістичні історики всіляко затушовували 
ріст зв‘язків міст України з Росією»

159
. Звичайно, зараз ми знаємо, що 

без цих заяложених слів, та ще й у такому виданні, дослідження 
В. О. Романовського не з‘явилося б. Дослідження попередників 
вченого, у тому числі: Г. Карпова і Д. І. Багалія були і є вагомим 
внеском у розв‘язання цієї проблеми

160
. 

Не поділяємо ми висновку вченого й про те, що визиск панської 
Польщі «затримував розвиток українських міст як центрів ремесла й 
торгівлі», а «возз‘єднання» з Росією «сприяло економічному й 
культурному розвитку України і в першу чергу піднесенню 
лівобережних міст»

161
. І ті й інші феодали були жорстокими 

взискувачами українського народу, не залежно до якої нації вони 
належали. 

Формування феодальних стосунків і зростання класової 
боротьби на Лівобережній Україні у кінці ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – 
проблема української історії, котру досліджував дослідник. Ним 
зібраний значний фактичний документальний та історіографічний 
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матеріал, котрий дозволив показати, що козацька старшина йшла на 
співпрацю з московським самодержавством, користувалася його 
підтримкою і наполегливо загарбувала землі, котрі раніше належали 
козака і вільним селянам. Гетьмани за згодою царя роздавали 
маєтності: І. С.  Самойлович – 38, а І. С. Мазепа – 150. На початку 
ХVІІІ ст. тільки 30% всіх дворів Лівобережжя зберегли «відносну 
свободу, а інші попали  у залежність від володарів помість»

162
.  

Розвиток кріпацтва йшов з Півночі на Південь Лівобережної 
України, що значно погіршувало матеріальне й соціальне становище 
посполитих та рядових козаків. Рефреном цьому процесу було 
зростання багатства козацької верхівки, (від урядника до гетьмана) 
яка, на думку вченого, не гербувала використовувати в особистих 
інтересах «прибутки скарбу (казни)». Гетьман мав у своєму 
розпорядженні городових козаків, яким за службу нічого не платив, 
оскільки були дуже інертні. Значну частину «скарбу» витрачали на 
реєстрових козаків, що несли «внутрішню охорону», а також на 
наймане військо – «компанійське і сердюцьке». Для цього був 
запроваджений податок – «стації» на посполите населення, 
поступово розповсюджували його на інші верстви населення, інколи й 
на козаків, визначивши норми збору

163
. 

Досить ґрунтовно В. О. Романовський аналізує й інші 
повинності, зокрема, «вільновійськових сіл», коли з них збирали не 
тільки «стацію», але й вимагали виконувати інші повинності, у тому 
числі – «роботизну» – різні поставки на користь гетьмана та козацької 
старшини

164
.Великим ярмом, що душило український народ, були 

передачі маєтностей у тимчасове володіння, збирання податків з 
млинів, рудень, гут, перевезень. 

Непомірним бичем, що лягав на плечі населення Гетьманщини 
кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. був «відкуп» на продаж спиртних напоїв, 
тютюну, дьогтю. Особливе незадоволення у рядових козаків викликав 
універсал гетьмана І. С. Самойловича про заборону їм «викурювати» 
горілку

165
.Це збурило козаків. Гетьман І. С. Мазепа мусів відмовитися 

від відкупів – важливого джерела поповнення скарбу. 
Проте, пізніше І. С. Мазепа був змушений повернутися до 

відкупів, оскільки казна гетьманська не до получала більше 100000 
польських злотих. І. С. Мазепа, у відповідності з наведеними 
матеріалами В. О. Романовського, обстоював повернення до откупів 
потребами годування «охотницьких полків», необхідністю 
обговорення цієї проблеми під час різдвяного з‘їзду генеральної і 
полкової старшини

166
. 
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До проблем селянства В. О. Романовський звертався й у інших 
дослідженнях. Детально знаючи результати перепису 1666 року 
автор переконує що серед селянства відбувається диференціація. 
Поряд з верствою заможного селянства проживають під сусідки, 
бобилі, огородники. Прискореними темпами відбувається 
поневолення селян, коли цілі поселення перетворюються у приватну 
власність козацької старшини, російських поміщиків та чиновників. У 
кінці ХVІІ ст. селяни виплачували поміщикам та козацькій старшині 
продуктову або грошову ренту, та платили податки на утримування 
козацького війська. 

На думку вченого в цей час відбувається збідніння селян. У 
Ніжинському, Київському, Переяславському, Чернігівському полках 
практично половина дворів не мали робочої худоби, або мали одного 
вола чи конячину. В старшинських селах значно збільшилися 
феодальні повинності

167
. 

В. О. Романовський звернувся до краєзнавчих аспектів історії 
Росії, зокрема, до подій, що мали місце в Ставропольському краї. Ці 
розвідки, не дивлячись на цей жанр історичної розвідки, завжди 
писалися на основі глибоко вивчених документальних матеріалів, в 
них завжди вчений висловлював оригінальні думки, подавав своє 
бачення окремих сюжетів питань, які досліджував. Прикладом може 
слугувати розвідка вченого вміщена ним же редагованого 
навчального посібника для учнів 7–8 класів про селянські зрушення. 

В. О. Романовський розповідає, що тут поселилися українці з 
Курської, Тамбовської та Воронежської губерній, облаштували своє 
життя. Цариця Катерина ІІ подарувала ці землі Потьомкіну. Після його 
смерті цю землю продали Зотову, який державних селян привласнив. 
Це викликало протест селян, котрі добивалися повернення їм 
попереднього стану. Смерть Катерини ІІ та вступ на  престол Павла І 
на змінили  соціального становища закабалених селян. Спроби селян 
с.Привольного (Маслов-Кут) добитися волі і в роки царювання 
Олександра І. До царя відправляли ходоків, які прибувши до Москви 
дізналися, що цар помер, а в столиці відбулося повстання 
декабристів. Цікаві листи цих ходоків своїм землякам. Справжньої 
мети повстання декабристів селяни не знали, але висловлювали в 
своїх листах велику радість, що дворяни-поміщики будуть покарані за 
непослух царю. 

В с. Маслов-Кут розпочалися стихійні виступи селян. Зокрема, у 
1853 р. повсталі селяни заарештували управителя, обрали 
керівництво села, відмовилися виконувати повинності на користь 
поміщика. Місцеве начальство спочатку, бажаючи заспокоїти селян, 
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вмовляли їх припинити, але не добившись спокою викликали 
військову команду з артилерією. Під час сутички селян з військами 
було вбито 86 чоловік та 35 жінки, 106 осіб було поранено. 

Слідство, що проводилося після «втихомирення» селян, не 
могло приховати звірячих вчинків поміщика Калантарова, проте 
частину селян прогнали через стрій військовиків з палицями, а інших 
відправили до Сибіру

168
. 

Краєзнавчі розвідки вчений друкував у місцевій пресі. Значний 
пласт краєзнавчих сюжетів дослідник подавав, коли рецензував 
історичні праці своїх колег, в яких досліджувалась регіональна 
тематика. Так, у 1949 р. в місцевій газеті історик детально аналізує 
брошуру В. П. Крикунова, присвячену Селянській реформі 1861 р. у 
Ставропольському краї, підкресливши, що праця має значні наукові 
досягнення та ряд недоліків, котрі необхідно було б ліквідувати

169
. 

Вчений традиційно працює на стику історичних наук, зокрема, 
історіографії. Важливим напрямком історіографічного аналізу є огляд 
дисертаційних праць, що були підготовлені у Ставропольському краї 
за 40 років. В ґрунтовній статті історик аналізує рівень дослідженності 
окремих проблем місцевої (регіональної) історії в дисертаційних 
працях вихованців Ставропольського педагогічного інституту та 
«іншими особами не належних до викладачів педагогічного колективу 
інституту, але дисертацій яких обговорювалися на кафедрі 
інституту»

170
. 

В. О. Романовський грунтовно аналізує праці В. П. Крикунова, 
Ю. І. Сірого, Н. І. Стащука, С. А. Чекменєва, П. А. Шацького, 
Е. А. Мохова, присвячені дореволюційній тематиці. Серед 
дисертаційних досліджень він найбільш детально пише про наукову 
працю П. А. Шацького, в якому розглядалися питання розвитку 
капіталізму в сільському господарстві 70–90-х років ХІХ ст. у 
Ставропольській губернії. 

Більшість дисертаційних досліджень, як це видно з огляду 
вченого, у радянську добу присвячувалися проблемам 
соціалістичного будівництва. Не є винятком науковий доробок 
дисертантів краю, про що свідчить 2/3 статті В. О. Романовського. Він 
ґрунтовно зупиняється на доробку М. І. Іванько, П. І. Хитрова, 
Т. І. Белікова та ін. пошуковців, котрі розкривають аспекти боротьби 
трудящих Ставропольської губернії у 20-х роках з білогвардійськими 
бандами та інтервентами, боротьбу Ставропольської партійної 
організації за укріплення Радянської влади у 1917–1918 рр. та ін. 

Історіографічний огляд дисертаційних досліджень 
В. О. Романовського був своєчасний і потрібний, оскільки визначав не 
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тільки проблематику наукових інтересів вчених, але й концентрував 
увагу на їх досягненнях і допущених недоліках, на введених до 
наукового обігу мало відомого документального матеріалу. Так, 
наприклад, відзначаючи документальну основу дослідження 
С. А. Чекменєва, яке знайомить читача з історією заселення й 
господарського освоєння Ставропольщини, В. О. Романовський 
наголошує на тому, що дисертант «уважно дослідив більше 2000 
архівних справ», а «скопійовані документи та окремі виписки 
складають біля 11000 листків»

171
. 

Роздуми маститого вченого про науковий доробок своїх колег-
істориків спокійний, науково-вивірений, без критиканських і 
зневажливих висновків. З тих питань, у яких В. О. Романовський був 
визнаний фахівець він конкретно радить які аспекти потрібно значно 
поглибити, пропонує своє бачення окремих сюжетів, рекомендує 
опрацювати ті чи інші документальні матеріали. 

Недолік огляду, запрограмований існуючою радянською 
тоталітарно-заідеологізованою системою, є недоречне акцентування 
на судженнях В. І. Леніна, директивних матеріалах з‘їздів КПРС. 
Проте, професіоналізм вченого не дозволяв йому замовчувати 
висновки дисертантів, котрі науково спростовували висновки 
марксиста. Так, пишучи про дисертаційну працю П. А. Шацького 
історик наголосив, що його висновки про кількість машин, які 
використовувалися в краї збільшилося у 16 разів, а не у 3,5, як 
твердив В. І. Ленін

172
. 

Не полишав В. О. Романовський розробляти архівознавчі 
питання. Ще підчас Вітчизняної Війни 1941–1945 рр. він підготував 
дослідження, присвячене Київському архіву давніх актів, в якому 
твердить, що основним здобутком Комісії архівних джерел він вважав 
висновок про автохтоність українського населення Правобережжя, 
аргументовано спростував теорію про культурну роль польської 
шляхти в розвитку краю , досліджень про національно-визвольну 
боротьбу, про заселення України

173
. 

Вчений проживаючи в Росії не поривав стосунків з Україною 
про що свідчить, зокрема його телеграма, яка зберігається в Інституті 
рукопису НБ імені В. І. Вернадського НАН України, котра пояснює 
відмову історика від приїзду на захист докторської дисертації 
М. М. Ткаченком у 1964 р., хворобою дружини

174
. 

Отже, зросійщена історіографічна спадщина 
В. О. Романовського цих років засвідчує, що вчений продовжував 
цікавитися  проблемами історії України. «Навчений» радвладою він 
звернувся й до вивчення питань історії Росії, а своє бачення 
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результатів вчених України, особливо 20–30-х років завжди флюсово 
критикував, звинувачував своїх колег у українському буржуазному 
націоналізмі, в тому, що вони були не в змозі дослідити той чи інший 
аспект теми. Принагідно зазначимо, що подібні одноабзацові 
критиканські пасажі завжди вживали й інші вчені колишнього 
Радянського Союзу. 

Нам не вдалося ознайомитися з рядом цікавих історичних 
праць В. О. Романовського, що були написані ним у 40–70-ті роки в 
зв‘язку з тим, що їх  практично неможливо знайти в наших 
бібліотеках, зокрема, з статтею, де він досліджує перебування 
солдатів-декабристів на Кавказі

175
. 

Наш історіографічний аналіз історичних поглядів вченого цих 
років є неповним. Ми усвідомлюємо це. Нам думається, що настане 
час, коли будуть знайдені можливості ознайомитися з усім науковим 
доробком історика і написати більш ґрунтовне дослідження. Це 
завдання невідкладне і його вирішувати молодому поколінню вчених, 
зокрема, Національного університету імені Тараса Шевченка. 

 
 
ВИСНОВКИ 
 
В. О. Романовський – яскравий представник київської 

історичної школи 20–30-х років нашого століття увійшов в історію 
українського народу як визначний діяч перехідного періоду. Його 
наукова та життєва позиція сприймається неоднозначно у сучасному 
українському суспільстві. Одні вчені розглядають його життєпис як 
складне протистояння радянській тоталітарній системі. Інші, не менш 
переконливо, доводять, що він був непересічним дітищем свого часу. 
Представники ортодоксальних вчених заперечують яку б то не було 
життєву діяльність вченого проти існуючого радянського режиму, 
розглядаючи її як супротив народній владі. Попавши під жорна 
найжорстокішої антинародної системи старався проводити 
гуманістичне бачення народного устремління до світлого 
майбутнього, переконливо стверджував індивідуальні властивості 
особистості над гіперболізованими колективними якостями. 

Відсутність наукової біографії В. О. Романовського була на 
заваді вияснення ролі й місця талановитого історика, громадянина, 
послідовника гуманістичного перетворення суспільства в загально 
народну державу, коли людина займає належне їй місце, сприяє 
своєю невтомною діяльністю ствердженню й розвитку демократичної 
спільноти, коли особистість не тільки вбирає все передове 
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нагромаджене його попередниками, але й своєю послідовно,  
звитяжною працею впливає на розвиток людства, сприяє його 
поступу до нових ідей та життя. 

Нововиявлені документальні матеріали, свідчення сучасників 
вченого створили матеріальні умови для об‘єктивного вивчення життя 
й наукової діяльності історика України, повернути з незабуття його 
добре ім‘я, а його праці стали предметом прискіпливого вивчення. 
В. О. Романовський – богом обдарований вчений, котрий 
наполегливо й з глибоким знанням справи досліджував надзвичайно 
цікаві проблеми історичного минулого українського народу, був одним 
з найактивніших організаторів архівної справи в державі, 
талановитим педагогом-новатором. 

Не всі висновки вченого були достовірні. Його сучасники, 
зокрема, професор Київського ІНО О. П. Оглоблин, не погоджувались 
з гіпотезою про Ракушку, як  автора літопису Величка, як і з 
твердження про те, що він перший визначив цього автора. Проте, 
віддамо належне новаторським і глибоко документованим висновкам 
історика з тих питань історії України, котрі він досліджував. 

Необхідно продовжувати пошуки особових архівних матеріалів 
В. О. Романовського. Щойно ми випадково знайшли цікавий 
документ, що розкриває припинення діяльності історика на посаді 
помічника завідуючого Центральним Архівом відповідно з рішенням 
Правління Університету Св. Володимира від 19 червня 1918 р.

176
 

Чекає своєї публікації щоденник вченого. Звичайно, необхідно 
виявляти листування історика, а можливо й неопублікованих праць. 
Доцільно скласти повну наукову бібліографію наукових, 
публіцистичних праць В. О. Романовського, написати грунтовну 
монографію, присвячену його педагогічній та науковій діяльності. 
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ДЕКАБРИСТОЗНАВЧІ СТУДІЇ В. О. РОМАНОВСЬКОГО 
 
Уродженець м. Глухова Віктор Олександрович Романовський є 

репрезентантом «розстріляного відродження» України 20–30-х років 
ХХ ст. Його життя й наукова діяльність у роки незалежності отримала 
належну оцінку в літературі. Ряд сучасних науковців акцентують увагу 
на розробці ним теоретичних та навчальних основ українського 
архівознавства

1
, загальних засад історичного минулого нашої 

вітчизни
2
, наукової та життєвої палітри творчості вченого

3
. В цьому 

році наукова громадськість та шанувальники дослідника отримали 
солідну узагальнюючу працю Ірини Маги, де концентровано 
розглянуті та проаналізовані досягнення В. Романовського в галузі 
історичних наук

4
. 

Завданням нашої доповіді є спроба розглянути один з 
напрямків наукового доробку українського історика – 
декабристознавчий. Звичайно, в силу певних політичних та 
методологічних засад він розглядався в моїх ранніх історіографічних 
працях, але недостатньо та упереджено. Сучасна наукова та 
культурна ситуація, позбавлена попередніх обмежень, дозволяє 
вільно й правдиво дослідити працю В. Романовського, зокрема, й на 
ниви українського декабристознавства. 

Бажання сучасних істориків заповнити історіографічні праці 
конкретними біографічними нарисами спонукують мене зупинитися на 
кількох біографічних штрихах В.Романовського. Він народився в 
м. Глухові у сім‘ї «декласованого селянина» – службовця земської 
управи 4 січня 1890 р. Навчався у місцевій гімназії і після її закінчення 
вступив до університету Св. Володимира у Києві, де сформувався як 
майбутній історик-архівіст. 

Професор М. В. Довнар-Запольський, незмінний керівник 
Історико-етнографічного студентського наукового гуртка, прилучив 
студента Віктора Романовського до вивчення руху декабристів. Після 
лютневої та жовтневої 1917 р. революцій він стає незамінним 
відповідальним працівником університету

5
, а пізніше викладачем 

Київського інституту народної освіти, де у 20–30-х роках ХХ ст. 
продовжує досліджувати рух декабристів. До цієї теми він періодично 
повертався й після звільнення з ГУЛАГу, працюючи в Караганді та 
Ставрополі. 

Відомо, що у 20–30-ті роки ХХ ст. дослідник активно розробляв 
питання історії декабристського руху. Власне в цей час в Україні 
навколо Д. І. Багалія сформувалася плеяда українських 
декабристознавців, серед них почесне місце посідає 
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В. О. Романовський. Ця проблема буде цікавити його протягом всього 
життя. У цей період ним була підготовлена спеціальна стаття, де 
аналізувалися причини поразки військових виступів декабристів. 

Вчений, на відміну від деяких декабристознавців, розглядає 
повстання Чернігівського піхотного полку на Київщині 29 грудня 
1825 р. – 3 січня 1826 р. не «як окремий якийсь рух, незалежний від 
Петербургського», а як складову частину всього руху декабристів. 
Поразка повстання в столиці Російської імперії, справедливо пише 
автор, «неминуче тягла за собою ліквідацію руху й на Україні»

6
. 

Причини ж поразки декабризму в цілому, на його думку, були 
обумовлені не випадковими чинниками, а «лежали у самій суті 
історичного розвитку тодішньої Росії»

7
. 

Історик звернув увагу на те, що декабризм виник не на голому 
місті, а мав приклади попередників на ниві політичної боротьби, так 
звані «зразки історії», зокрема, перевороти в Росії, військові 
революції в Іспанії та Франції. Декабристи могли б досягти 
поставленої мети, оскільки мали помірковану широку програму, яку 
пізніше втілить в життя імператор Олександр ІІ

8
. Для цього необхідно 

було б тільки активніше проводити пропаганду серед солдатів – 
величезної сили, котра була у них під руками. 

Віддавши шану героїзму й мужності декабристів 
В. О. Романовський наголошує, що ідеї, які вони сповідували, були 
ще не на часі для Росії тих років, оскільки в російському суспільстві 
ще не були сформовані потрібні сили, зокрема, відсутні були «класи 
громадські, промислові і торгівельні», а ліберальні ідеї ще не 
спиралися на їх свідомість. Вчений констатує, що ідеї декабристів 
були тільки зорею вільної Росії, їх програми могли бути реалізовані 
значно пізніше. Дарма, що це були люди передові, прогресивні, 
чесної та шляхетної душі – їх зусилля вже самим ходом історії 
засудженні були на невдачі, а самі декабристи були й лишилися 
«дуже ранніми попередниками дуже повільної весни»

9
. 

Звернення В. О. Романовського, якого його сучасники вважали 
«великим та талановитим вченим»

10
, до декабристської тематики, 

«поб‘є» НКВС-ний мороз. Тільки у 50-х роках ХХ ст. він знову 
повернувся до надзвичайно складної декабристської проблеми – долі 
солдатів – учасників руху декабристів, після їх поразки. Зазначимо, 
що ця проблема попала у поле зору декабристознавців ще раніше. 
Українські декабристознавці склали карту – маршрут відправлення 
колишніх чернігівців з Білої Церкви на Кавказ, а М. К. Одинцова 
дослідила перебування солдатів у сибірському засланні

11
. 
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Романовський, який безпосередньо спілкувався з українськими 
декабристознавцями у роки «розстріляного відродження», був 
знайомий з їхньою роботою над складанням цієї карти та розписом 
маршрутів слідування засланих солдатів. Можливо це стало 
поштовхом до написання спеціальної статті про долю заарештованих 
солдатів, які підтримали декабристів, але в основному учасників 
повстання 14 грудня 1825 р. у Санкт–Петербурзі

12
. Українські 

матеріали використовувалися дуже скупо і без посилань на джерела, 
як наприклад у підрахунках Л. П. Добровольського, якого раніше 
добре знав В. О. Романовський

13
. 

Дослідження написане Романовським ґрунтується на основі 
широкого кола опублікованих архівних документів, спогадів та 
щоденників декабристів. Меншою мірою залучені в ньому листи 
декабристів та їх сучасників на цю тему, практично відсутні 
матеріали, що вийшли з солдатського оточення. Проте, це є одним з 
цілісних досліджень з цього питання, оскільки фрагментарно про ці 
сюжети писали М. В. Нечкіна, А. В. Фадеєв, Г. С. Габаєв

14
. 

Український історик сконцентрував увагу на дослідженні 
кількості солдат Петербурзьких частин, які відправляли у заслання, 
маршрути слідування двох партій по Волзі до Астрахані. Згідно 
розпорядження начальника Генерального штабу І. І. Дібіча «Зведений 
гвардійський полк повинен бути використаний проти горців у повному 
своєму складі», а чернігівці і ті солдати столичних частин, виписаних з 
гвардії, «мусять бути розподілені у різні полки Кавказького корпусу»

15
. 

Романовський В. О. всебічно аналізує «степовий тракт» у 374 
версти, яким мав рухатися другий загін арештантів – солдат: від 
Царицина через населений пункт Цацу на слободу Бургон – Маджари 
до річки Куми

16
. Увагою дослідника користувалися фінансові витрати 

уряду на цю операцію. Тільки для транспортування «Зведеного полку 
і особливого загону колишніх гвардійців» уряд спочатку найняв 20 
кораблів за 5085 крб., але, арештанти своєчасно не прибули на 
відправку, за що «власникам кораблів за простій заплатили ще 2000 
крб». Пізніше було зафрахтовано ще 11 кораблів на суму 2100 крб.

17
 

Ми детально зупинилися на цих викладках В. О. Романовського, 
оскільки вони загострили увагу декабристознавців на доцільності 
дослідження важливого питання витрат уряду на етапування 
декабристів на заслання. 

Не достатнім чином дослідник висвітлив «Маршрут для шести 
рот Чернігівського піхотного полку». Це можна пояснити відсутністю у 
нього необхідних документальних матеріалів. Можна припустити, що 
український матеріал 20–30-х років ХХ ст., який радянська 
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історіографія оцінювала як буржуазно-націоналістичний, він 
використовував дуже обережно, стараючись не називати авторів 
праць, де вони друкувалися. Оригінальним історіографічним фактом є 
те, що історик повністю приводить «Інструкцію» штаб-офіцеру, 
направлену для відрядження до Кавказького корпусу нижчих чинів 
Чернігівського піхотного полку

18
. 

Заслугою В. О. Романовського є також виявлення у військових 
архівах прізвищ покараних солдат – декабристів, чим суттєво 
«олюднюється» питання сучасного декабристознавства. Звичайно, в 
цьому напрямку ще потрібно продовжувати вести наполегливу 
дослідницьку роботу, яку започаткував вчений. 

Отже, аналіз декабристознавчих досліджень 
В. О. Романовського переконує читача в тому, що це був 
непересічний вчений-новатор, відданий обраній ще в молоді роки 
темі. Його дослідження є ґрунтовним роздумом компетентного 
фахівця. На привеликий жаль, ми не мали можливості звернутися до 
його праць з інших питань руху декабристів, опублікованих на 
сторінках місцевої періодичної преси. Оригінальність висновків 
автора переконує також в доцільності написання ґрунтовного 
монографічного дослідження, присвяченого життю й науковій 
творчості В. О. Романовського. Першим кроком до вшанування 
пам‘яті вченого було б опублікування окремою книгою тексту 
кандидатської дисертації Ірини Маги. В цьому мають бути зацікавлені 
наукові та видавничі інституції м. Глухова. 
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Вступ 
 
Історик Осип Юрійович Гермайзе належить до розстріляного 

радянською владою «українського відродження». Народився й виріс 
на зламі двох століть, він сформувався як марксист у борні з 
самодержавною владою, активно включився в побудову 
соціалістичного суспільства, працюючи викладачем у різних вищих 
навчальних закладах Києва, творчо розробляючи проблеми 
вітчизняної історії ХІХ і ХХ сторіч. 

Першу згадку про історика знаходимо у мало відомому 
довіднику вчених Радянського Союзу, де скромно писалося: 
«Гермайзе О. Георг. п. Київськ. ін-ту наро.освіти, керів. працею 
Археограф і-ту Всеукраїн. Академії наук, д. чл. Науково-дослід. 
кафедри історії; історія України. Київ Єлизаветинська 9, кв. 3 (23 VІІ 
92. Київ)»

1
. Але після суду над ним у 1930 р. влада зробила все, щоб 

викреслити його прізвище з вжитку. 
За кордоном у середині 50-х років з‘являється скромна 

біографічна довідка про О. Ю. Гермайзе, у якій дуже стисло 
переповідається його біографія, наводяться кілька найбільш відомих  
його наукових праць. Довідка супроводжується широко відомою 
фотографією вченого

2
. 

До початку 90-х років його особа залишалася забороненою,  
його практично всі праці зберігалися у спец збереженні, згадувати про 
нього можна було тільки з презирливою зневагою і як про ворога 
народу, як одного з творців буржуазно-націоналістичної схеми історії 
України

3
. Прикладом зневажливого ставлення до історико-

літературних праць професорів Київського університету 20–30-х 
років, зокрема, О. Ю. Гермайзе писав Є. С. Шабльовський: «Довго ще 
будете ―дивуватися‖, жалюгідні лицарі ―української ідеї‖! Історія 
судила вам остаточно відійти на смітник. Гнівна рука пролетаріату 
впала на голови панів Єфремових та Гермайзе, розтрощить вона й 
останні сподівання панів Донцових та Шаповалів»

4
. 

Зі створенням незалежної України були зруйновані всілякі 
заборони, відкриті спец збереження. Ім‘я вченого повернули 
суспільству, його науковою діяльністю стали цікавитися вчені нашої 
держави. 

До сторіччя з дня народження вченого, котре було відзначене в 
Україні дуже скромно, з‘явилося кілька розвідок, у яких зроблена 
спроба змалювати життєпис українського історика, проаналізувати 
його історіографічний спадок

5
. Про розправу радвлади над істориком, 
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його участь у міфічній СВУ розповідається у дослідженнях, котрі 
підготовлені в Україні в результаті здобуття державної незалежності

6
. 

Про життя й наукову діяльність О. Ю. Гермайзе розповідали 
учасники науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю 
розвитку історичної науки в Київському університеті у жовтні 1993 р. 
вчені Херсона та Миколаєва Л. А. Савенок та М. Ф. Кондрашов. Тези 
їх доповіді були опубліковані і вони свідчать, що автори йшли 
традиційним шляхом – поєднання історіографічного аналізу наукового 
доробку київського вченого 20-х років з коротенькими біографічними 
фактами. 

Заслуговує уваги думка дослідників про те, що О. Ю. Гермайзе 
розробляючи проблеми української історії ХVІІІ–ХІХ ст. активно 
використовував думки «отців Марксової церкви», плідно на той час 
розробляв питання марксистської методології

7
.Нам думається, що 

ближчим до істини був сучасник вченого Семен Підгайний, котрий у 
своїх спогадах про вченого писав: «Справді він ним і був, але 
марксистом він був таким, яких Ленін іменував ―ренегатами від 
марксизму‖, бо ж концепція диктатури пролетаріату і класової 
боротьби та монопартійності була йому так само чужа, як і 
Грушевському»

8
. 

Фрагментарно про О. Ю. Гермайзе згадували й інші історики та 
краєзнавці, акцентуючи увагу на окремих сюжетах життя й наукової 
діяльності. Зокрема, академік НАН України П. Т. Тронько пише про 
нього як співробітника кафедри історії України в Києві, а співробітниця 
відділу краєзнавства Інституту історії НАН України Т. Ф. Григор‘єва 
наголосила, що Д. І. Багалій «від імені радянських вчених засудив 
контрреволюційну діяльність … О. Ю. Гермайзе...»

9
. 

Цим же шляхом пішли й інші дослідники. Так, О. Сидоренко 
нагадує читачам, що О. Ю. Гермайзе був професором Київського ІНО, 
одним з організаторів «підпільної контрреволюційної організації», за 
що був засуджений, а пізніше ще кілька разів безпідставно карався 
радвладою

10
.В.Даниленко, розповідаючи про одного з членів СВУ 

В. Ф. Дурдуківського, згадує, що О. Ю. Гермайзе у дореволюційний 
час викладав історію в Першій українській гімназії, яка у радянську 
добу буде перетворена у Першу зразкову трудову 7-річну школу, де 
«професор Й. Ю. Гермайзе» читав суспільствознавство

11
. 

Коротеньку біографію про О. Ю. Гермайзе та матеріали про 
нього, як члена Української Центральної Ради, у якій він 
репрезентував УСДРП і був обраний до неї Всеукраїнською Радою 
військових депутатів. 8 серпня 1917 р. Мандатна Комісія шостих 
загальних зборів УЦР затвердила його членом цього поважного 
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органу молодої української держави, історик був обраний до комісії з 
підготовки статуту автономії України. Матеріали свідчать, що він брав 
участь у роботі Малої Ради, що ухвалила ІV Універсал видрукували 
В. Ф. Верстюк та Т. С. Осташко

12
. 

І. В. Верба і О. І. Юркова звернули увагу на світоглядні позиції 
О. Ю. Гермайзе, коли розглядали діяльність київської історичної 
школи М. С. Грушевського, нагодлосивши на націоналістичних 
поглядах вченого проти яких «вели боротьбу» колишні аспіранти 
О. П. Оглоблина, що він читав аспірантам курси «з соціологічного 
обгрунтування історії, методології дослідів історії сільського 
господарства»

13
. 

У новітніх дослідженнях продовжують вибірково згадувати про 
гоніння на О. Ю. Гермайзе, котрий проходив у справі СВУ, як один з 
керівників цієї міфічної організації

14
, публікують офіційні документи, 

зокрема, «Постанову про припинення судочинства у порядку нагляду 
за скаргою Удовенко В. Б.», в котрій згадується історик, який 
проходив у справі СВУ

15
. У цьому ж третьому томі друкуються 

фрагменти спогадів Семена Підгайного про Йосипа Гермайзе, котрий 
характеризує історика, як жалюгідного націоналіста, котрий з іншими 
«так скривдили і сфальшували Шевченка»

16
. Як про фундатора 

дослідження історії революційного руху в Україні «з правильних, на 
той час марксистських, позицій» писала О. В. Ляпіна

17
. 

Скромно про О. Ю. Гермайзе як українського декабристознавця 
писали й ми у своїх дослідженнях, зокрема, коли  аналізували 
становлення, розвиток і занепад радянського декабристознавства, 
його працю на Науково-дослідній  кафедрі історії України у Києві 
ім. М. С. Грушевського, та його виступ на Першій Всесоюзній 
конференції істориків-марксистів, коли він активно захищав концепцію 
«українських декабристів»

18
. 

В наступному нашому дослідженні, присвяченому становленню 
радянського декабристознавства ми значно розширили попередні 
сюжети й більш конкретно вивчали активну позицію вченого, котрий 
обстоював концепцію існування «українських декабристів», 
критикував висновки М. В. Нечкіної з цього питання

19
.Цей напрямок 

отримає дальший розвиток в наступній нашій монографії, коли ми з 
використанням архівних матеріалів вченого робимо спробу ширше 
розкрити його життєпис та внесок у розвиток українського 
декабристознавства

20
. 

Найновішим дослідженням, присвяченим археографу 
О. Ю. Гермайзе належить О. І. Юрковій. Це найбільш короткий і 
одночасно змістовний бібліографічний нарис про життєпис і наукові 
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архівознавчі інтереси вченого. Тут подається  довідка про його 
наукові здобутки в цій галузі суміжної історичної науки та перелік 
архівних фондів про нього

21
. О. І. Сидоренко, на  відміну закордонної 

довідки, що була опублікована у 1955 р., акцентує увагу на  його 
трагічному житті в Гулагах СРСР. 

Про О. Ю. Гермайзе, його суспільно-наукову позицію 20–30-х 
років згадували сучасники історика, ті хто співпрацював з ним у різних 
наукових та громадських організаціях. Звичайно, вони були до 
останнього десятиріччя мало відомі, оскільки знаходилися у спец 
збереженнях Української РСР, ними користувався обмежений 
контингент громадян республіки, їх не використовували в наукових 
працях. Серед таких матеріалів необхідно назвати спогади брата 
П. П. Филиповича та О. П. Оглоблина. Перший наголошує на тому, 
що О. Ю. Гермайзе був у дружніх стосунках з «неокласиками» 
М. К. Зеровим, М. Т. Рильським, М. О. Драй-Хмарою, а другий – про 
працю молодого й талановитого українського вченого в Київському 
ІНО. Про дружбу з О. Ю. Гермайзе згадує В. Домонтович. Це дуже 
фрагментарні відомості, але вони рельєфно вирізняють коло 
сучасників історика, його інтереси, світогляд

22
. 

Сучасник О. Ю. Гермайзе, аспірант кафедри історії України в 
м. Києві, який пізніше емігрував за кодон, Л. О. Окіншевич

23
 згадує 

про історика, як автора  протесту проти незаконних арештів академіка 
М. П. Василенка у 1924 р. та гонінь на українську інтелігенцію. 
О. Ю. Гермайзе зачитав цей протест на «зборах профактиву» 
академії, який підписали 33 учасники зборів, про що йому нагадали як 
про антидержавну діяльність у СВУ

24
. 

Свої спогади про професора Київського університету залишив 
відомий літературознавець, історик і публіцист Г. О. Костюк. Він, як і 
О. Ю. Гермайзе розпочав йти тернистим шляхом гонінь у 20–30-і 
роки, побував у Воркуті. Йому вдалося врятуватися від остаточного 
фізичного знищення радвладою, він вистояв і поставив собі мету 
розповісти про ці жахи котрим жили його колеги, зокрема, 
зорієнтований на Маркса Б. В. Якубський, жертва культурно-
державницького лихоліття В. Д. Коряк, націоналіст й навіть троцькіст 
В. С. Бойко та інші. Згадуючи діяльність цих діячів він мимохідь 
характеризує й О. Ю. Гермайзе. Зокрема, він говорить про 
темпераментного О. Ю. Гермайзе, котрий вірив у свободу, розум, 
мистецтво, науку, про зустріч В. С. Бойка з істориком у 
Верхньоуральську, де він після звільнення працював у міському 
архіві. В. С. Бойко переповів думку історика про слідство і суд над 
членами СВУ, якої не було, що це підготовлена слідчими 
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трагікомедія, яку підслідні «у своєму інтелігентському ідіотизмі все те 
підтвердили»

25
. 

Цікаві матеріали про О. Ю. Гермайзе можна чекати в 
епістолярному спадку вченого та його сучасників. Наприклад, 
кандидат історичних наук І. В. Верба підготував і видрукував 11 листів 
академіка ВУАН Михайла Єлисейовича Слабченко до професора 
Київського ІНО О. П. Оглоблина, що зберігаються в Центральному 
державному архіві вищих органів влади й управління України, в яких 
частенько згадується О. Ю. Гермайзе. Вони розкривають наукові, 
педагогічні та чисто людські стосунки двох київських істориків. 
М. Є. Слабченко нерідко відгукується про О. Ю. Гермайзе, як 
антипода О. П. Оглоблина, як про близьку людину до 
М. С. Грушевського, котрий також вороже ставився до 
О. П. Оглоблина. Власне М. С. Грушевський та О. Ю. Гермайзе дуже 
бажали принизити фаховий рівень О. П. Оглоблина, заважали йому 
створити свою школу. 

Окремі свідчення про стосунки О. П. Оглоблина з 
О. Ю. Гермайзе зберігаються у Щоденнику за 1927 р. одеського 
історика М. Є. Слабченка, що зберігається в Інституті Архівознавства 
НБУ імені В. І. Вернадського, зокрема, він зневажливо називає Осипа 
Юрійович, у ряді з іншими вченими 20–30-х років ХХ ст., 
паршивенькими шавками, нікудишніми вченими, з яким не хочеться, 
щоб навіть згадували рядом їх прізвища

26
. 

Часто негативно відгукується про О. Ю. Гермайзе одесит і у 
своїх листах до київського професора О. П. Оглоблина. Зокрема, у 
листі від 14 квітня 1926 р. М. Є. Слабченко пише про те, що 
М. С. Грушевський «рішуче губить під ногами ґрунт й, коли в нього ще 
є щось спільне з г. Майзе (так М. Є. Слабченко величав 
О. Ю. Гермайзе. – авт.) то незабаром вони глечики розіб‘ють», і скоро 
«стануть шукати заприязнення з Вами (Оглоблиним. – авт.)». 
О. Ю. Гермайзе, як однодумець М. С. Грушевського, ставав до 
супротиву захисту О. П. Оглоблиним докторської дисертації, старався 
відібрати у нього вищий семінар у Київському ІНО

27
. 

Необхідно зупинитися на матеріалах періодичної преси, через 
яку до широкої громадськості доносилися сфальсифіковані  й 
вимучені зізнання учасників СВУ. 22 листопада 1929 р. в газетах 
опублікували повідомлення «від Державного політичного управління 
України» про викриття й арешти контрреволюційної організації. 
Наступного дня цілі шпальти в газетах переповідали «серйозні» 
інсинуації радвлади. 25 листопада цього ж року Голова Раднаркому 
України В. Я. Чубар в газеті «Комуніст» різко засудив злочину 
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діяльність націоналістів та ворогів народу. Особливо багато 
інформації про «запроданців світового фашизму» друкувалися у пресі 
України після початку 30 березня 1930 р. суду

28
. 

Для більш масштабного пропагандистського розвінчання 
підривної діяльності «ворогів народу», агентів західноєвропейських 
держав будуть підготовлені спеціальні брошури, в яких на тлі історії 
СВУ буде згадуватися «робота серед молоді та професури», члена 
«керівничого центру ―СВУ‖», члена президії О. Ю. Гермайзе, 
приводяться витяги із його свідчень та зізнаннях та суді

29
. 

Це далеко не повний перелік опублікованих матеріалів, де 
говориться про О. Ю. Гермайзе, його життя й науково-суспільну 
діяльність. Звичайно, це важливий пласт документів, котрі 
дозволяють створити фрагментарне уявлення про історика, його 
наукові концепції, виявити шляхи їх реалізації, але не дозволяє  
написати суб‘єктивно-об‘єктивну наукову біографію вченого, 
проаналізувати його історіографічну спадщину, відтворити 
громадсько-політичну позицію людини, котра з юначим запалом 
боролася за нову світлу ідею, старалася у силу своїх можливостей її 
реалізувати. 

Сучасний стан розвитку джерелознавства, відкритість архівних 
установ значно розширює горизонти наукового вивчення історичних 
поглядів, суспільної позиції особистості у 20–30-і роки, у тому числі й 
О. Ю. Гермайзе .Документальний матеріал про вченого розкиданий 
по кількох архівах м. Києва. Його умовно ми поділяємо на офіційні та 
приватні матеріали.  

До першої групи відносимо особові справи студента, викладача 
школи та вищих навчальних закладів м. Києва у яких працював 
О. Ю. Гермайзе, що зберігаються у Державному архіві м. Києва. У 
цьому ж архіві є справи, у яких відтворений процес реорганізації 
Київського університету в Інститут народної освіти, учбові програми і 
плани викладання предметів історичного циклу, у реалізації котрих 
приймав участь й О. Ю. Гермайзе

30
. 

Два томи слідчої справи історика, як учасника СВУ, 
зберігаються у Державному архіві СБУ. Тут є протоколи допитів, 
ордер на обшук, свідчення мнимих учасників СВУ, протоколи очних 
ставок, звернення підслідчого «До державного політичного 
управління УСРР», котрі розкривають еволюцію світоглядних позицій 
О. Ю. Гермайзе під тиском «витончених» засобів допиту, про які є 
значна література

31
. 

 Важливі документи зберігаються в Центральному державному 
архіві вищих органів влади й управління України. Це, перш за все, 
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особова справа О. Ю. Гермайзе, підготовлена ним, коли він 
влаштовувався на кафедру історії України у м. Києві та 
стенографічний запис радіотрансляції суду над членам СВУ. Перша 
справа досить невелика, але яка найбільш повно розкриває його 
наукову діяльність до 1927 року. Друга є досить спотвореним 
викладом змісту судового засідання, де зустрічаються значні 
пропуски, котрі не дозволяють вияснити хід думки вченого на 
прилюдному процесі

32
. 

Значний пласт археографічного матеріалу про працю вченого в 
складі Археографічної комісії ВУАН зберігають її протоколи засідань, 
котрі знаходяться в Інституті рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського. 
Вони свідчать, що вчений активний співробітник Археографічної 
комісії, часто вів її засідання, активно розробляв конкретні та 
організаційні принципи її діяльності

33
. 

До приватних архівних та рукописних матеріалів ми відносимо у 
першу чергу друкарські примірники історичних досліджень, копію 
рецензії М. С. Грушевського на працю О. Ю. Гермайзе «Україна і Дін у 
ХVІІ», які зберігаються в Інституті  рукопису НБ України імені 
В. І. Вернадського НАН України

34
. 

Звичайно, ми переконані, що перераховані особові справи 
О. Ю. Гермайзе не можуть вичерпати архівний пласт документальних 
матеріалів, що чекають своїх дослідників, необхідно продовжити 
ретельний їх пошук, що дозволить на широкому тлі документів, 
спогадів та епістолярії відновити до дрібниць  науковий портрет 
відомого історика України 20–30-х років, написати біографічне 
дослідження, яке заповнить лакуну у важливому напрямку 
історичного дослідження, яким є біографістика. У такій праці можна 
яскраво, вільно, спокійно і виважено, відповісти на вічні питання 
людського буття: хто ми є і чого бажаємо досягти у цьому складному, 
суперечливому житті? 

Аналізуючи документальний пласт архівних та рукописних 
матеріалів про О. Ю. Гермайзе зможемо не тільки окреслити наукову 
проблематику історика, але й уяснити собі в яких складних умовах 
відбувався розвиток радянської історичної науки, яку творили 
сформовані ще у дореволюційній час дослідники, як 
еволюціонізувалися їх суспільно-політичні погляди, виявити 
взаємовплив влади на історика,  заляканого владою суспільства та 
інші проблеми буття людства, повернути викреслених з життя 
людей – основи історичної епохи. 

Звернення до архівних матеріалів, у тому числі до особових 
справ О. Ю. Гермайзе ми маємо сприятливу можливість по новому 
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поглянути на становлення, розвиток університетської історичної 
освіти в Україні, ролі історії та особистості в історичному процесі. 
Документи не дозволять в ура патріотичному дусі вирізняти одні 
наукові проблеми, або гудити інші, переконати читача, що у 20–30-ті 
роки в Україні існували традиції наукового бачення історичної 
минувшини народу, були свої історичні школи та напрямки. 

Написання документальних біографічних досліджень, зокрема, 
істориків Київського університету 20–30-х років дозволить виявити 
нові архівні документи, нагромадити свідчення сучасників про події, 
епоху, особистості, систематизувати їх і на цій основі зробити науково 
обгрунтовані висновки. Щоб цього досягти нам потрібно спертися на 
досвід попередників, поставити, по доброму, під сумнів їхні 
концептуальні підходи до окремих проблем вітчизняної та загальної 
історії, історіографії, джерелознавства та суміжних історичних 
дисциплін. 

Кілька справ офіційного характеру зберігаються в ДАК. Серед 
них необхідно назвати «Особову справу Гермайзе Йосифа 
Георгієвича». У ній 26 аркушів. Відкриває її ―Прохання‖ сина міщанина 
Іосифа Гермайзе від 1 липня 1910 р. про його зарахування до складу 
студентів першого курсу історико-філологічного відділення. Тут же 
перераховуються документи, котрі подаються на розгляд ректору 
університету Св. Володимира. У цій справі особливу увагу 
привертають кілька документів: витяг з метричної книги, атестат 
зрілості та листування Йосипа Гермайзе з адміністрацією 
університету щодо його відновлення в університеті після арешту «за 
участь у недозволеній сходці» 4 грудня 1910 р. 

Зупинимося коротко на першому документі. Це важливо, адже 
проливає світло не тільки на належність до певної віри, але особливо 
цікаво, що проливає світло на його національну належність. В наявній 
літературі ми можемо знайти твердження, що він єврей, росіянин, або 
українець. 

Це різночитання має право на існування при умові, що той чи 
інший дослідник користувався якимось одним джерелом, в якому з 
подачі О. Ю. Гермайзе ми знайдемо різні визначення національної 
належності. Наприклад, у найновішому дослідженні «Репресоване 
відродження» його укладачі подають коротеньку біографію та  
фотографію О. Ю. Гермайзе. У довідці вони написали, що історик 
«українець»

35
. У метричному витягу чітко зафіксовано, що Йосип 

родився у сім‘ї єврея-фотографа
36

. Про його належність до 
єврейської нації писали й говорили сучасники, хто безпосередньо був 
з ним знайомим, зокрема, Л. О. Окіншевич, колишній аспірант 
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кафедри історії України у Києві – «юда О. Гермайзе», який «дещо 
зробив для української науки, а відтак для цілої справи українського 
відродження»

37
. 

Українське походження О. Ю. Гермайзе було фундоване самим 
вченим, коли він 10 квітня 1924 р. написав заяву та заповнив анкету 
для того, щоб його прийняли науковим співробітником кафедри історії 
України в Києві

38
. Отож, ми розібралися, що історик належав до 

єврейської національності. Його вихрещення у православну віру 
відкрило йому дорогу до університету, для зайняття більш 
пристойного суспільного щабля у Російській імперії. 

Атестат, виданий ІІІ-ю Київською гімназією, засвідчує, що Йосип 
навчався в основному на добре, але мав «задовільно» з латинської 
мови, математики та математичної географії, з історії – «добре»

39
. 

Нам думається, що необхідно детально дослідити річні звіти 
успішності учнів гімназії, зокрема, матеріали про учня Йосипа. Цей 
напрямок перспективний і може внести ряд важливих корективів у 
дослідження формування світосприйняття юнаком. 

Відновлення навчання в університеті відтворюють кілька 
документів цієї справи. Це й листування вищих органів влади з 
керівництвом університетом та деканатом, у тому числі Прохання від 
20 вересня 1911 р. про «зняття з мене заборони входити до 
університету, накладеної у грудні 1910 році»

40
. 

У кількох особових справах, що зберігаються в різних 
актосховищах м. Києва є  власноручні Curriculum vitae 
О. Ю. Гермайзе. Власне в них зосереджений матеріал, котрий 
дозволяє відповісти на поставлену нами проблему – відтворення 
історіографічної спадщини вченого, на основі матеріалів  особистих 
справ вченого. Зазначимо, що історик, як правило наукову працю 
описує у тісному взаємозв‘язку з педагогічною діяльністю у різних 
вищих школах Києва. 

Ми маємо біографію, написану О. Ю. Гермайзе 13 січня 1921 р., 
коли вчений «зголошувався» стати «кандидатом на виборах 
лектором історії сільського господарства для агрономічного відділу 
Київської Політехніки»

41
. Ця біографічна довідка розкриває початок 

наукових інтересів О. Ю. Гермайзе. Він розпочав студії в університеті 
над економічною історією українського та білоруського селянства під 
керівництвом професора М. В. Довнар-Запольського. О. Ю. Гермайзе 
задумав і розпочав велику роботу на тему: «Економічний побут 
приватновласницьких селян Великого князівства Литовського в ХVІ–
ХVІІІ», виступав з доповідями «в історичній секції Українського 
наукового товариства у Києві»

42
. 
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Наступним напрямком наукового інтересу О. Ю. Гермайзе  були 
краєзнавчий дослідження. Працюючи у історико-географічній комісії 
ВУАН він склав «монографії по історії заселення пунктів Гадяцького, 
Зіньківського, Лохвицького та Миргородського повітів Полтавщини»

43
. 

Значно змістовніші два примірники власноручної біографії 
вченого у ф. 166 (Народний комісаріат освіти), що зберігається у 
ЦДАВОВУ. У першому примірнику він частково повторює данні про 
те, що розпочав свою наукову діяльність під керівництвом професора 
М. В. Довнар-Запольського, називає тему наукового інтересу, але 
конкретизує, що працюючи в історичній секції Наукового товариства у 
м. Києві він підготував ряд праць, котрі були схвалені до друку: 
«Гадяцький ключ в ХVІІ–ХVІІІ ст.», «Розміри селянських 
землеволодінь і приватновласницьких маєтках Вел. кн. Литовського 
ХVІ ст.», «Первісне заселення Полтавщини», «Докладний розгляд 
праці проф. Пічети ―Аграрная реформа в Вел. Кн. Литовском при 
Сигизмунде-Августе‖», «Історичні поезії Т. Шевченка» та ін.

44
 

Не менш важливим напрямком наукового інтересу вченого 
стають проблеми соціально-економічної історії України ХVІІІ ст., 
зокрема, економічний стан монастирських маєтків та «гетьманський 
рух 1768 р.», котрий значно відомий нам як «Коліївщина», а також 
громадський рух та течії на Україні ХІХ – початку ХХ ст. Характерною 
рисою цих наукових праць була широка документальна основа та 
непересічні висновки автора. Наприклад, йдучи на зустріч 110-ї 
роковини з дня народження Тараса Шевченка О. Ю. Гермайзе 
підготував дослідження, в якому висвітлив святкування у царській 
Росії сторічного ювілею з дня народження Кобзаря

45
. 

О. Ю. Гермайзе наполегливо працював над розробкою, на 
осонові маркистсько-ленінської спадщини, методологічних та 
соціологічних основ вивчення історичної минувшини України. Активно 
виступає з доповідями на засіданнях академічних комісій, друкує 
статті у періодичних виданнях, у тому числі, «До методології студій по 
історії сільського господарства»

46
, а також про методи викладання 

історії у трудових школах країни. 
У другому примірнику Curriculum vitae , що знаходиться у цій же 

справі О. Ю. Гермайзе лаконічно зосередив увагу на конкретних 
рокових термінах науково-педагогічної діяльності у різних навчально-
дослідницьких закладах м. Києва. Крім перерахованих у першій 
біографії кількох наукових праць вчений назвав одну з найкращих і 
найповніших наукових досліджень, присвяченого становленню й 
діяльності Революційної Української партії

47
. Значний фактичний 

матеріал, сміливі висновки й зауваження ставлять це дослідження в 
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ряд найповніших і достовірних студій, котра не втратила свого 
значення й сьогодні. 

Заслуговує уваги список «наукових праць проф. 
О. Ю. Гермайзе», доданий до цієї справи Київським інститутом 
народної освіти, складений 3 грудня 1927 р. До нього вчений вніс 10 
найцікавіших своїх праць. Крім згадуваних уже студій звернемо увагу 
на ті про які ще не йшла мова. Тільки їх перелік підтверджує широту 
наукового пошуку О. Ю. Гермайзе. Наприклад, дослідження з 
революційного минулого Києва, революційні події 1905 року, руху 
декабристів та ряд історіографічних праць

48
. 

Необхідно звернути увагу на історіографічні дослідження 
О. Ю. Гермайзе. Зазначимо, що до цієї історичної дисципліни вчений 
звернувся у роки становлення радянської історичної науки. Його 
інтерес досить широкий. Умовно поділимо його історіографічні 
інтереси на два періоди: дореволюційний та радянський. 

До першого віднесемо дослідження, присвячені аналізу 
історіографічної спадщини відомих українських вчених 
В. Б. Антоновича, М. І. Костомарова, М. П. Драгоманова. Ці студії 
були опубліковані в часописах України у 20-х роках, і частково 
піддавалися історіографічному аналізу. Історіографічний характер 
мають вступні статті О. Ю. Гермайзе до окремих праць літераторів, 
зокрема, П. О. Куліша. 

Окремо необхідно виділити його історіографічний огляд, 
присвячений аналізу розвитку української радянської історичної науки 
за десять років радянської влади. Віддамо належне, що в цьому 
огляді досить флюсово поданий науковий доробок 
М. С. Грушевського і праці Д. Донцова, Д. Дорошенка та інших вчених 
країни, котрі пізніше будуть заборонені. 

Архівознавча праця О. Ю. Гермайзе відтворена в протоколах 
засідань Археографічної комісії ВУАН. 13 квітня 1924 р. комісія 
заслухала пропозицію М. С. Грушевського про затвердження з 1 
квітня цього ж року одну штатну посаду наукового співробітника і 
просити історико-філологічний відділ академії затвердити на цій 
посаді О. Ю. Гермайзе

49
. На 15 засіданнях був присутній вчений, а на 

кількох він головував. Виступав з науковими доповідями, пропонував 
цікаві пропозиції щодо покращання роботи комісії, у тому числі 
«видання … матеріалів 1 тому ―Українського архіву‖» та інших 
наукових видань комісії

50
. 

Заслуговує уваги один сюжет з архівознавчо-крєзнавчої праці 
вченого. Відповідно до плану роботи комісії він влітку 1924 р. відвідав 
м. Чернігів, «щоб оглянути тамтешні архіви й організувати на місці 
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комісію для вивчення старого Чернігова й Чернігівщини»
51

. 
Результати поїздки О. Ю. Гермайзе детально виклав у своєму звіті, 
особливо звернув увагу на матеріали часів Гетьманщини, у тому 
числі «описи Ніжина, Стародуба, Новгород-Сіверського та кількох 
сотень;… знайдено Ревізьку книгу Чернігівського полку 1751 року…»

52
 

та інші архівні фонди. 
У Державному архіві Служби безпеки України зберігаються три 

томи слідчих матеріали О. Ю. Гермайзе, як одного з учасників Спілки 
Визволення України. У третьому 58 томі зібрані дублікати слідчих 
матеріалів

53
. Справа розпочинається з Ордеру № 4232 від 26 липня 

1926 р. про обшук та арешт О. Ю. Гермайзе, Постанову про 
притягнення його до відповідальності, олівцевий та машинописний 
текст першого допиту від 29 липня 1929 р. та інші матеріали. Вони 
повідали про те, що уповноважений Д. Тавахов «знайшов» у відсутніх 
у томі матеріалах дані про «участь гр. Гермайзе О. Ю. у контр-
революційній організації під назвою ―Спілка Визволення України‖»

54
. 

Про вимушену зміну свідчень вченим розповідає, написане ним 
14 січня 1930 р. звернення «До державного політичного управління 
УСРР». В ньому історик розповів про свій складний суспільно-
політичний та громадський шлях – від активного революціонера з 
марксистським світоглядом, члена Центральної Ради  до 
контрреволюціонера, ворога пролетарської держави

55
. 

Розширюють наше бачення поведінки О. Ю. Гермайзе  під час 
суду над членами «Спілки Визволення України», матеріали  
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління.  
Тут є справа «Протокол допитів членів антирадянської організації 
―Спілки Визволення України‖». Це стенографічний запис ходу суду, 
котрий транслювало радіо України. Розпочинаються матеріали 
«Складом Найвищого Суду УСРР», котрий вів голова 
Приходько А. П., членом був призначений професор Волков…, 
громадськими обвинувачувачами були: П. П. Любченко, 
проф. Харківського с. г. інституту академік Соколовський.., захищав 
О. Ю. Гермайзе проф. Гродзинський

56
. 

Трансляція допиту підсудного О. Ю. Гермайзе розпочалась 26 
березня 1930 р. о 4 годині 55 хвилин. Голова суду запропонував йому 
«розказати в стислій і короткій формі що ви знаєте про БУД і СВУ?». 
Історик вибрав помилкову позицію йдучи шляхом наговорів на себе і 
на «діяльність» СВУ, визнаючи неіснуючі звинувачення в 
антирадянській діяльності, не збирався «своєї контрреволюційної 
діяльності прикривати марксизмом». Неприродним є його бажання 
пов‘язати український буржуазний рух, в особі Галаганів, Тарнавських 
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та інших з діяльністю гетьманських міністрів Науменка та Петра 
Дорошенка, що їхня «традиція живуча в контрреволюційній практиці і 
на сьогодні». 

Ці свідчення значно конкретніше змальовують соціальні 
перетворення в Україні напередодні і після 1917 р., стосунки між 
партіями, Центральної Ради, гетьманату та Директорії з Москвою та 
інші політичні питання. Слушне зауваження О. Ю. Гермайзе про те, 
що «антирадянського бажання повалити владу озброєним шляхом не 
було…»

57
. 

Нажаль, стенограма не завжди є повною. Часто зустрічаються 
пропуски, що не дозволяє чітко прослідкувати хід думки 
обвинуваченого, відтворити його суспільну позицію, вирізнити де 
правда, а де наклеп на себе самого та своїх однодумців. 

Отже, короткий аналіз історіографічних досліджень, 
присвячених життю й науковій діяльності, суспільно-політичній позиції 
О. Ю. Гермайзе переконують у тому, що це студії, котрі фрагментарно 
розкривають окремі наукові сюжети, але, одночасно, це вагомий 
внесок в історіографічне осмислення ролі вченого, повернення його з 
незабуття для широкого читацького й наукового загалу. 

Характеристика особових справ, що зберігаються в архівах 
України нагально вимагають їх широкого використання дослідниками, 
оскільки є основою написання наукової біографії вченого, допоможе 
змалювати його громадську позицію, соціально-правове поле, в якому 
жив і творив О. Ю. Гермайзе. Використання документальних 
матеріалів в історіографічних та археографічних працях дозволять, 
відштовхуючись від досвіду попередників, неупереджено змалювати 
складну суспільну ситуацію, в якій жив вчений, об‘єктивно відтворити 
його наукові інтереси та його історичні погляди. 

Користуючись архівними матеріалами про професора 
Київського університету 20–30-х років необхідно завжди сумніватися, 
звіряти наявні матеріали з уже опублікованими, особливо з 
спогадами сучасників, зокрема, з Щоденником С. О. Єфремова

58
, 

листами М. Є. Слабченка до О. П. Оглоблина
59

, та з іншими 
архівними справами, щоб не допустити не тільки незначних помилок, 
але й не заполонити ними історичну науку. 

Виявлені нами нові архівні матеріали та грунтовне вивчення 
мало ще використовуваних вченими документів переконують, що ще 
є значний пласт архівних документів, котрі чекають свого дослідника. 
Думається, що ще є можливість виявити неопубліковані  наукові праці 
О. Ю. Гермайзе, його науково-популярні студії, оприлюднені на 
сторінках газет України. 
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Розділ І. Curriculum vitae 
 
Майбутній видатний вчений історик Самуїл-Іосиф Геніх 

Гермайзе родився 23 липня 1892 р. у сім‘ї єврея-фотографа родом з 
Віленської губернії, Віленського повіту Михалитської громади. У 
написаній істориком 10 квітня 1924 р. власноручній автобіографії 
О. Ю. Гермайзе подає іншу дату народження, відповідно до нового 
радянського літочислення, написав – «Народився 5 серпня…»

60
. Ця 

дата широко вживається науковцями, зокрема, Л. А. Савенок та 
М. Ф. Кондрашовим наголошували на ній, коли виступали перед 
учасниками наукової конференції, що проходила в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка у 1993 р.

61
 

Звичайно, що це факт зафіксований в одній з особових справ 
історика, але дослідник у цьому випадку мусить користуватися 
головним документом – метричною випискою, котра зберігається у 
справі, коли Іосиф Гермайзе поступав до Імператорського 
університету св. Володимира

62
. Напевне, недоцільно вживати дату, 

що не відповідає дійсності. 
Через вісім років, 3 січня 1900 р., він був хрещений у Києво-

Софіївському кафедральному соборі і отримав від священика ім‘я 
Іосиф

63
. Іосиф Гермайзе 23 серпня вступив до ІІІ-ї Київської гімназії, 

котру при «відмінній поведінці» закінчив 3 червня 1910 р., виявивши 
при цьому такі знання: з філософської пропедевтики – 5, з Закону 
Божого, фізики, географії, російської мови і церковно-слов‖янської, 
французької, німецької мов, історії та законознавства – 4, з 
математики, латинської мови та математичної географії – 3. 

19 липня 1910 р. Іосиф Гермайзе подає на ім‘я ректора 
Імператорського університету Св. Володимира прохання про 
зарахування його «до числа студентів першого курсу істрико-
філологічного  факультету ввіреного Вам Університету». До заяви він 
додав Атестат зрілості за № 666 та приписне посвідчення до 
призовного участку за № 14608, метричну випис та 3 фотокартки, 
засвідчені поліцією

64
. 

Нажаль ми поки що не маємо даних про успішність студента 
Осипа Гермайзе. Можливо колись хтось інший знайде ці матеріали і 
тоді ми зможемо відтворити його професіональний рівень, визначити 
коло життєвих інтересів. Сам юнак твердить, що «скінчив по 
історичному відділу р. 1916 з дипломом І ступені» історико-
філологічний факультет Київського університету. В університеті він 
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прилучився до наукової праці під керівництвом професора 
М. В. Довнар-Запольського, активно працюючи в студентському 
Історико-етнографічному гуртку

65
. 

У особовому фонді професора М. В. Довнар-Запольського, що 
зберігається у ЦДІАУ у м. Києві, є кілька справ, котрі розкривають ціле 
направлену працю голови історико-етнографічного гуртка при 
Київському університеті св. Володимира, перелік його членів, 
називається тематика, над якою працювали студенти, публікація 
наукових досліджень у спеціальних збірниках та на сторінках 
«Университетских известиях»

66
. На жаль, праці О. Ю. Гермайзе ми не 

виявили. Але в одній своїй біографії він пізніше наголошував, що ще 
в університеті «Під керівництвом проф. М. В. Довнар-Запольського 
задумана і розпочата була мною велика робота на тему: 
―Економічний побут приватновласницьких селян Великого князівства 
Литовського в ст. ХVІ-ХVІІІ‖»

67
. 

Наголосимо на тому, що в іншій своїй біографії О. Ю. Гермайзе 
трішки по іншому називає свою першу наукову працю, якою «керував 
проф. М. В. Довнар-Запольський, і під його керівництвом була 
пророблена мною робота на тему: «Экономический быт западно-
русского крестьянства ХVІ-ХVІІІ вв.»

69
. Такої праці у списку наукового 

доробку вченого ми ще не зустрічали, та й повної бібліографії поки 
що не створено. Це нагальне завдання чекає свого дослідника. 

В університетські роки Осип формувався не тільки як фахівець, 
але й як громадський діяч. Ця проблема має значно більше 
власноручних та офіційних матеріалів. Вони свідчать, що молода 
людина активно поринула в суспільно-політичну діяльність, активно 
відстоює українське національне питання. Співпрацює у студентських 
організаціях, бере участь у студентських сходках, вступає до УСДРП, 
організовує політичні демонстрації. 

У квітні 1911 р. Осип Гермайзе за участь 4 грудня 1910 р. в 
недозволеній владою студентській сходці, а згодом і в роботі 
«нелегального з‘їзді українського студентства і конференції 
української соціал-демократії»

69
, «постановою Київського охоронного 

відділення був заарештований  і доставлений у Київську губернську 
тюрму, де й находився в ув‘язненні до 13 вересня ц. р.»

70
. У іншому 

документі О. Ю. Гермайзе пізніше конкретизує за що його виключили 
у студентські роки з університету: «За участь в демонстрації студентів 
з приводу самогубства на которзі Сазонова був виключений з 
університету в числі 11 студентів на півроку, але весною 1911 року 
був заарештований в справі Всеукраїнського студентського з‘їзду і 
висидів в тюрмі»

71
. 
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За час перебування в ув‘язненні студента Осипа Гермайзе у 
відповідності до відповідного параграфу університетських правил 
було виключено з Імператорського університету св.Володимира. У 
жовтні 1911 р. Осип порушує клопотання перед Правлінням 
університету про дозвіл відвідувати університет, накладений на нього 
у грудні 1910 р.

72
 Кмітливий юнак, посилаючись на те, що не знав про 

своє виключення на основі «пункту про арештованих студентів», а 
арешт був проведений помилково на підставі недостовірних 
відомостей про нього, про що можуть засвідчити «органи київської 
адміністрації»

73
. 

22 червня1912 р. «колишній студент» звертається до ректора 
університету «зарахувати мене в число студентів історико-
філологічного факультету»

74
. Цю заяву ректор відправив на розгляд 

декана, котрий 18 серпня цього ж року відповів: «цим маю честь 
донести Вашому Превосходительству, що к.(колишній. – авт.) студнт 
історико-філологічного факультету Іосиф Гермайзе може бути 
зарахований на той же факультет»

75
. 

Одночасно, 18 жовтня 1911 р. ректор зробив запит у Київського 
губернатора «… чи не зустрічається з Вашого боку перепони до 
прийняття у студенти університету Св. Володимира колишнього 
студента цього університету Іосифа Георгієвича Гермайзе,… 
звільненого із університету, за рішенням Правління 29 травня 1911 
року, на підставі п.1 ―Особливих правил, ухвалених п. Міністром 
народної освіти 14 травня 1882 р.‖»

76
. Ректор 17 січня 1912 р. 

отримав «секретну» відповідь, що «Іосиф Георгієвич Гермайзе, 
відповідно до зібраної інформації благонадійним у політичному 
відношенні визнаним бути не може»

77
. Проте, уже у 5 вересня віце 

губернатор Київської губернії повідомив протилежну інформацію – 
«Гермайзе у моральному й політичному відношенні благонадійний»

78
. 

Юнак продовжує займатися суспільно-громадською діяльністю, 
як пропагандист зустрічається з пролетаріатом Києва, зокрема, з 
робітниками заводів Південно-російського,Фільперта і Дефіні, 
Арсеналу, пропагує марксизм серед студентства та інтелігенції міста, 
співпрацює з українською соціал-демократією, організовував, у тому 
числі, широко відомої «демонстрації київського пролетаріату та 
студентства в дні столітніх роковин Шевченківського народження»

79
. 

Одночасно він наполегливо грунтовно виявляє та вивчає 
документальних джерела, досліджує окремі сюжети з історії України в 
історико-етнографічному гуртку. 

У 1913 р. О. Ю. Гермайзе одружився із «дівицею» Оленою 
Георгіївною Барзилович, котра проживала у м. Опошня Полтавської 
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губернії
80

. Наступного року він знову їздив до Опошні, про що свідчить 
«Відпусткний квиток»

81
. 
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О. ОГЛОБЛИН І О. ГЕРМАЙЗЕ: 
ПЕРЕГУК ДОЛЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
20–30-ті роки ХХ ст. увійшли у вітчизняну історичну літературу 

як часи репресованого відродження української культури. На тлі 
тогочасної руйнації людських чеснот, будівництва «світлого 
майбутнього»жили й творили відомі українські історики Олександр 
Петрович Оглоблин (1899–1992) і Осип Юрійович Гермайзе (1892–

1958). Вони належать до видатної плеяди вітчизняних вчених. Їхні 
долі досить складні, якщо не трагічні, наукові шляхи тернисті, наукові 
доробки солідні, які ще належить об‘єктивно оцінити. 

Тільки тепер ми повертаємо з небуття спадок цих діячів 
духовної культури України, сподіваємося що він займе належне місце 
в українській історичній науці назавжди. Якщо О. П. Оглоблін 
дочекався і був свідком початку повернення його наукової спадщини 
українському народу, то О. Ю. Гермайзе, після трьох разових 
відсидок так і не дочекався цього. 

Розвал тоталітарної радянської імперії на початку 90-х років 
ХХ ст. сприяв створенню належних умов до вивчення 
історіографічного та джерелознавчого спадку О. П. Оглоблина та 
О. Ю. Гермайзе. Одним з перших був доктор історичних наук, 
професор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Л. Г. Мельник, котрий зупинився на роках, коли 
О. П. Оглоблин працював у Київському інституті народної освіти (так 
протягом 20–30-х років ХХ ст. називався Київський університет). 
Сучасний історик конкретизував наукову та викладацьку діяльність 
О. П. Оглоблина у київських вищих навчальних закладах та 
академічних наукових закладів, зупинився на науково-дослідній 
діяльності 20–40-х років – визначивши напрямки його наукових 
інтересів: економічній історії України ХVІІ – першої половини ХІХ ст., 
та політичній історії Гетьманщини другої половини ХVІІ – початку 
ХVІІІ ст.

1
 

Найбільш плідно над дослідженням наукової біографістики 
О. П. Оглоблина працює доктор історичних наук, старший науковий 
співробітники Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського І. В. Верба. Йому належить кілька надзвичайно 
цікавих і науково вивірених студій, котрі, без сумніву, були покладені 
в основу монографічного дослідження, присвяченого 
О. П. Оглоблину, сигнальний примірник Ви шановні учасники «Других 
архівознавчих читань» мали побачити першими

2
. 
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Із зарубіжних дослідників необхідно відзначити працю 
душеприказчика спадщини О. П. Оглоблина Любомира Винар. Без 
сумніву, що його біографічна студія є найбільш повною і змістовною, 
оскільки написана на широкому колі архівних документів, його 
споглядань за науковою лабораторною науковою та суспільною 
діяльністю та спілкування з О. П. Оглоблина

3
, чого позбавлені 

українські дослідники. 
У ці ж роки стали з‘являтися наукові розвідки про 

О. Ю. Гермайзе. Спалахнув інтерес до нього та його історіографічної 
спадщини в нашій державі, коли виповнилося 100 років від 
народження вітчизняного історика. Спробу накреслити життєвий та 
науковий шлях О. Ю. Гермайзе зробили С. Водотика та І. Мазур. Вони 
досить грунтовно проаналізували науковий спадок вченого і зробили 
висновок про те, що історик досліджував історичне минуле України 
керуючись марксистським розумінням суспільних проблем

4
. 

Репресії радвлади, котрі руйнували життя науковця, розтоптали 
його, перетворивши молодого талановитого вченого у ворога народу. 
«Контрреволюційній діяльності» О. Ю. Гермайзе присвятили свої 
студії Є. М. Скляренко, О. І. Сидоренко та Д. В. Табачник. Якщо студія 
першого дослідника більш конкретно розкриває репресії каральних 
органів влади проти О. Ю. Гермайзе, то роздуми двох інших 
фрагментарно констатують окремі сюжети його діяльності

5
. 

У історичних працях інших вчених, котрі працюють в галузі 
наукової біографістики, знайдемо ряд цікавих сюжетів про 
О. Ю. Гермайзе. Зокрема, Оксана Юркова змалювала 
концентрований образ вченого-архівіста

6
, а В. П. Шевчук, В. П. Коцур, 

О. А. Тарапон наголошують на педагогічній діяльності відомих діячів 
української культури, у тому числі – С. О. Єфремова, О. Ю. Гермайзе, 
М. Є. Слабченко, котрі пізніше будуть репресовані, як учасники 
інспірованої ДПУ УСРР на чолі з В. Балицьким «Спілки Визволення 
України»

7
. 

Грунтовно до вивчення розвитку української радянської 
історичної науки в Київському університеті 20–30-х років на основі 
маловідомих особових архівних справ та наукових праць професорів 
цього університету звернулася молода дослідниця кафедри історії 
Росії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
О. В. Ляпіна. У її кількох статтях аналізується історіографічна 
спадщина О. П. Оглоблина та О. Ю. Гермайзе. Зокрема, вона 
наголошує на ретельному вивченню О.П.Оглоблиним соціально-
економічного розвитку України, показує позитивні досягнення автора і 
наголошує на недостатньо ним висвітлених сюжетах цієї проблеми

8
. 
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Різноманітність думок сучасних дослідників про 
О. П. Оглоблина та О. Ю. Гермайзе знайдемо у передніх словах до їх 
досліджень, або, як це зробив І.В.Верба, до вибраних листів 
М. Є. Слабченка до О. П. Оглоблина. Наприклад, О. П. Толочко у 
вступній статті до монографії О. П. Оглоблина «До питання про 
автора ―Истории Русов‖» справедливо наголошує, що 
«О. П. Оглоблину належить особливе місце в науці», що він робив 
блискучу кар‘єру радянського «наукового працівника» у Академії наук 
УСРР та в ІНО і був «неприховано опозиційним до ―буржуазного‖ 
академіка Михайла Грушевського»

9
. 

Заслуговують уваги висновки І. В. Верби про стосунки 
О. П. Оглоблина та О. Ю. Гермайзе, котрі частково розкривають тему 
нашої доповіді. Зокрема, нам імпонує його висновок про гостру 
суперечність між істориками, коли вони працювали в Київському ІНО. 
Конкретним матеріальним підтвердження цього є одинадцять з 216 
листів М. Є. Слабченко до О. П. Оглоблина, котрі підготував і 
видрукував І. В. Верба

10
. 

Безперечно, заслуговують уваги зауваження С. О. Єфремова 
про його співпрацю з О. Ю. Гермайзе. Відчувається, що відомий 
літературознавець досить спокійно, без зайвих гострих висловів 
говорить про свого співробітника, зокрема, про його працю в КІНО, 
коли наголосив, що до нього дійшли чутки про можливість 
призначення О. Ю. Гермайзе ректором цього навчального закладу, 
про гоніння на нього, а також про фантастичне повернення до ІНО на 
посаду проректора

11
. 

С. О. Єфремову була відома тісна співпраця О. Ю. Гермайзе з 
М. С. Грушевським, гостре протистояння останнього з 
С. О. Єфремовим щодо керівництва Академією наук, до окремих 
історико-літературних проблем, особистих стосунків між ними. Проте, 
С. О. Єфремов жодним словом не прохопився негативно про 
О. Ю. Гермайзе, а навпаки фіксує співчутливе ставлення до нього, 
його переживання з приводу публікації його праці про РУП

12
. 

Звичайно, що ці дослідження, як ряд інших, котрих ми не 
назвали, написані на основі маловідомих архівних документів. Вони 
сприяють грунтовному нагромадженню фактичного матеріалу – 
основи майбутніх біографічних та історіографічних фундаментальних 
досліджень про життєвий шлях українського історика. У той же час у 
них недостатньо використовуються спогади сучасників істориків

13
, та 

епістолярна спадщина окремих істориків України, зокрема 
М. Є. Слабченка до О. П. Оглоблина

14
, якщо не враховувати 
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названого дослідження І. В. Верби. Він частково вперше опублікував 
їх, супроводивши змістовними коментарями

15
. 

Відомо, що С. О. Єфремов вів досить широке листування, у 
тому числі й з М. Є. Слабченком, котрого бажали залучити до 
протистояння з М. С. Грушевським та О. Ю. Гермайзе. 8 травня 
1926 р. С. О. Єфремов записує: «Переказано мені зміст 
Слабченкового листа: нарікає що проти нього в Академії – Кримський, 
Єфремов і Василенко, що це ніби розповідав йому Грушевського 
полигач Савченко. Звідки це мені? Адже я про Слабченка ні з ким 
ніколи не говорив та й не цікавився і не згадував про нього ніколи»

16
. 

Занепокоєння С. О. Єфремова відчув й М. Є. Слабченко, коли писав 
О. П. Оглоблину про те, «Що скоїлося у Києві, не знаю, навіть не 
можу догадуватись»

17
. 

Ціні спостереження щодо стосунків О. П. Оглоблина та 
О. Ю. Гермайзе зберігають листи та Щоденник за 1927 р. 
М. Є. Слабченка. Одесит негативно й зневажливо відгукується про 
однодумців М. С. Грушевського, зокрема про О. Ю. Гермайзе, що 
активно «травлять» М. Є. Слабченка, а вони є «паршивенькі шавки, 
які і в підметки мені не придадуться»

18
. Не сподобалося 

М. Є. Слабченкові й те, що Д. І. Багалій у своїй статті, присвяченій 
діяльності М. С. Грушевського, «за мною поставив Оглоблина і що 
неприємно – Гермайзе та признав, що ми ведемо велетенську роботу 
на нових шляхах»

19
. 

Поглиблює психологічний аспект стосунків О. П. Оглоблина та 
О. Ю. Гермайзе видрукувана нещодавно Любомиром Винаром стаття 
О. П. Оглоблина про М. С. Грушевського. Звичайно, вона написана 
значно пізніше тих подій, котрі так хвилювали декана підготовчого 
факультету у 20–30-ті роки, і свідчить про те, що він досить виважено 
оцінює дії Михайла Грушевського у ті далекі роки, але наголошує на 
тому, що він робив все, аби ліквідувати ще один науковий центр в 
Києві, що його очолював О. П. Оглоблин

20
. 

Думки О. П. Оглоблина про національно-культурне відродження 
1920-х років відтворюють опубліковані листи історика з приводу його 
обрання почесним членом НТШ у Європі. У двох листах, зокрема, від 
17 січня 1975 р. та 4 грудня 1988 р. він наголошує, що «З ласки Божої, 
я залишився тепер єдиним  і мабуть останнім репрезентантом тої 
генерації – укр. історіографії 1920-х років. Всі мої товариші тодішньої 
праці – мої колеги й учні – відійшли в засвіти – здебільшого або 
знищені фізично, або духовно конаючим протягом довгих десятиліть 
під страхітливим, тим божевільним режимом…»

21
. 
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Ряд історіографічних сюжетів тих страхітливих років відтворені 
в окремих спогадах О. П. Оглоблина, зокрема, про стосунки, що 
склалися в Україні та українській історіографії

22
. На жаль, ми там не 

знайдемо якихось конкретних фактів про стосунки наших героїв, але 
загальна ситуація в розвитку історичної науки в державі проявляється 
у всій її повноті. 

Наша доповідь є спробою окреслити деякі аспекти мало 
дослідженої наукової проблеми – історичного розвитку радянського 
суспільства 20–30-х років через долі людей, зокрема, життя та 
науково-громадських відносини О. П. Оглоблина та О. Ю. Гермайзе. 
Стосунки між вченими України, котрі жили й творили в одну з 
найжахливіших епох – корінного руйнування старих суспільного, 
економічного та політичного укладів та формування нового 
тоталітарно-імперського устрою. Людські стосунки, звичайно, 
найкраще відтворюють, часто мало помітні для широкого загалу 
української спільноти, складні явища становлення радянського 
історичного мислення в Україні, організаційна структура історичних 
закладів України, пошуки нових форм і засад наукового осмислення 
української минувшини і тогочасного сьогодення. 

Зазначимо, що наша проблема ще не має достатньої 
документального забезпечення. Значні матеріали розкидані по 
особових фондах вчених, що зберігаються у різних архівних 
установах м. Києва, мало відомих опублікованих спогадах та 
щоденниках сучасників О. П. Оглоблина та О. Ю. Гермайзе. Їх 
виявлення й запровадження в науку – одна з найважливіших задач 
сьогодення та напрямків наукового пошуку, на шляху якого можна 
надіятися досягти значних результатів, та розв‘язати складну 
проблему. 

Спочатку окреслимо сторони життя вчених, що до певної міри 
визначають їх спорідненість у світосприйнятті та наукових інтересів. 
По-перше, доля звела Олександра Оглоблина і Йосипа Гермайзе в 
ІІІ-ї київській гімназії. Можна припустити думки, що гімназичний дух, 
що вітав в гімназії, безперечно мав певний вплив на формування 
світогляду юнаків. Олександр (1909–1917) був прийнятий до гімназії 
тоді, коли Йосип (1902–1910) був у випускному класі, оскільки різниця 
у віці у них складала сім років. Враховуючи зневажливе ставлення 
старшокласників до малюків можна з певністю стверджувати, що вони 
майже були не знайомі. Йосип закінчив гімназію маючи в атестаті три 
задовільні оцінки (з латинської мови, математики та математичної 
географії)

23
, а Олександр – з золотою медаллю

24
.Можливо, тільки дух 
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та середовище у гімназії могли мати вплив на формування її учнів як 
особистостей. 

Життєва стежка розвела юнаків у стінах університету 
Св. Володимира на цілий рік, як студентів історико-філологічного 
факультету. Йосип Гермайзе навчався у (1910–1916), а  Олександр 
Оглоблин (1917–1919) – пройшов скорочений курс навчання на відділі 
російської історії

25
. Проте в альмаматері вони навчалися в одних 

професорів. Архівні матеріали свідчать, що на обох винятковий вплив 
мав талановитий вчений, педагог та організатор освіти в Україні 
М. В. Довнар-Запольський, котрий ще у 1918–1919 рр. читав курси 
Нової російської історії та Юридичні джерела російської історії

26
. Він, 

без сумніву, в певній мірі, визначив їхні наукові інтереси – соціально-
економічні та політичні проблеми історії України ХVІІ – першої 
половини ХІХ ст. 

«В університеті розпочав студії над економічною історією 
українського та білоруського селянства під керівництвом проф. 
Довнар-Запольського. Задумана і розпочата була мною велика 
робота на тему: ―Економічний побут приватновласницьких селян 
Великого князівства Литовського в ст. ХVІ–ХVІІ‖»

27
, – писав у 

Curriculum vitae Осип Юрійович Гермайзе у 1921р., коли 
влаштовувався на викладацьку роботу в Київську політехніку 
(сучасний Київський політехнічний інститут). У 1918 р. О. Ю. Гермайзе 
«розпочав педагогічну працю в київських українських гімназіях, 
перетворених потім в трудові школи», зокрема, в українській гімназії 
ім. Кирило-Мефодіївського братства, а з 1919 р. учителем історії І-ої 
української шевченківської гімназії

28
.У 1920 р. його обрано 

«викладачем української історії в Київському Інституті Народної 
Освіти»

29
. 

З 1917 р. в Університеті св. Володимира слухав лекції 
М.В.Довнар-Запольського й Олександр Оглоблин, після його 
закінчення розпочав викладати історію України та українознавство у 
київських середніх школах, а з 20 березня 1920 р. був «обраний на 
викладача Київ. Робітниче-Селянського університету, де в 1920–
1921 рр. викладав історію України. 27/ІІІ р. 1921 обраний був на 
викладача Київського Вищого інституту народної освіти»

30
. 

Фонд № 346 (ВІНО) ДАКу зберігає «Спісок лекторів 
основного (І) курсу ВІНО викладающих дісціпліни на мовах російській 
і українській в 1921–22 акад/г.», з якого видно, що з 32 викладачів 
українською мовою читали 17, а російською мовою 13, два викладачі 
читали обома мовами. О. П. Оглоблин викладав Історію класової 
боротьби в Україні російською мовою, а О. Ю. Гермайзе цей же 
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предмет – українською
31

.Зазначимо, що особливо О. Ю. Гермайзе 
нарочито підкреслював своє українське походження й читання 
історичних предметів тільки українською мовою. 

Олександр Петрович та Осип Юрійович пліч-о-пліч працювали 
в деканаті основного (підготовчого) факультету ІНО. Перший займав 
посаду декана, а «О. Ю. Гермайзе – згодом відомий український 
історик» у 1921–23 рр. був секретарем

32
.Зверніть увагу, що вперше 

О. П. Оглоблин зайняв більш високу посаду ніж його візаві і на його, 
досить коректну, думку про О. Ю. Гермайзе. Висновок  
О. П. Оглоблина про О. Ю. Гермайзе, як талановитого вченого, 
дозволяє зробити перший висновок про те, що він, не дивлячись на 
свій не простий характер вмів переступати через свої амбіції й 
об‘єктивно оцінити свого супротивника, тим більше, що ця думка 
висловлена після пізніших, не досить гуманних вчинків 
О. Ю. Гермайзе по відношенню до О. П. Оглоблина. 

У 1923–1924 рр. прізвище О. Ю. Гермайзе відсутнє в штатному 
розписі викладачів Київського ІНО, у той час, коли безпартійний 
росіянин О. П. Оглоблин був у складі 67 професорів і читав історію 
України

33
. Це було викликане, як свідчив С. О. Єфремов тією 

боротьбою в Київському ІНО, до якої долучилися й колишні аспіранти 
О. П. Оглоблина – Д. Є. Бованенко, К. Є. Антипович, В. Я. Камінський 
та І. І. Кравченко з націоналістичними поглядами О. Ю. Гермайзе та 
О. М. Грушевського

34
. С. О. Єфремов наголошує трохи на іншому 

нюансі: «Чи давно це було, як того ж таки Гермайзе повикидали були 
з усіх вищих шкіл із того ж КІНО, як небезпечного ―меншовика‖, як 
власть імущих не могла про нього спокійно згадувати»

35
. 

З 1925 по 1929 рр. ректором цього закладу був С. М. Семко-
Козачук, а О. Ю. Гермайзе займав «з ласки Божої» адміністративну 
посаду проректора

36
. Саме тоді він зробив спробу відібрати, за 

допомогою М. С. Грушевського, у О. П. Оглоблина, організований ним 
«р. 1921» «семінар економічної історії України», реорганізований 
пізніше у семінар вищого типу історії України, котрий «утворив певну 
наукову та ідеологічну традицію, як єдиний у Києві осередок 
марксистського дослідження історії України»

37
. 

Загострювали стосунки між О. П. Оглоблиним та О. Ю.  
Гермайзе ідейна та наукова близькість останнього до 
М. С. Грушевського, особливо після його повернення з еміграції та 
створення керованої ним у 1924 р. в Києві кафедри історії України. 
О. Ю. Гермайзе поновлює співпрацю з М. С. Грушевським. Його 
зараховують до штату кафедри, де він очолює «секцію методології та 
соціологічного обгрунтування історії, а з заснуванням науково-
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дослідної кафедри марксизму та ленінізму став за керівничого в ній 
секцією історії України»

38
. 

М. С. Грушевський та О. Ю. Гермайзе бажали знищити свого 
конкурента О. П. Оглоблина, котрий так само як і його колишній 
колега по факультету наполегливо декларують свої марксистські 
погляди. Вони домоглися заборони йому готувати аспірантів при 
вищих курсах, забрали від нього його учнів, налаштовували їх проти 
нього. 

Звичайно, О. П. Оглоблин у такій скрутній ситуації домагався 
розширити статус вищого семінару, ставив питання про його 
реорганізацію перед Укрголовнаукою України, у тому числі 
перетворення його у науково-дослідного семінару історії України та 
«прилученням його до якоїсь певної установи, підлеглої 
Укрголовнауці в Києві»

39
. Розв‘язати цю проблему О. П. Оглоблин не 

зумів. Його залишили більшість його учнів, деякі з них повністю 
порвали з ним стосунки. Вчений дуже переживав це. Він писав: «Не 
дарма ж товариші перейшли до дослідчої катедри» і радів за тих 
учнів, котрі «не втратили наукового зв‘язку з семінаром»

40
. 

Роблячи припущення про те, що О. П. Оглоблин мав складний 
характер, ми одночасно переконані й в тому, що він не ставив свої 
власні думки вище суспільних інтересів. Історик співпрацював з 
співробітниками й тоді, коли їхні погляди не співпадали. Прикладом 
цього і є стосунки О. П. Оглоблина і О. Ю. Гермайзе, коли вони 
працювали на основному факультеті Київського ІНО, читали одні й ті 
ж предмети, підписували офіційні документи, зокрема, й «залікові 
картки» у тому числі студентки С. Б. Розовської. Про них потрібно 
сказати окремо. Це невеличкі клаптики паперу (плюшкінські 
осьмушки), на яких писалося: «Факультет підготовчого курсу цим 
доводить, що студен. Софія Борисівна Розовська має право здавати 
залік з Історії класової боротьби в Росії у Пархоменка від 15/ VІІІ до 
1/ІV. За декана О. Гермайзе»

41
. 

Стосунки О. П. Оглоблина і О. Ю. Гермайзе були не прості. На 
них впливали амбіційні риси вчених, їхнє бажання ствердити своє 
реноме в історичній науці та суспільстві, у тому числі на ниві розробки 
історичних проблем на основі марксистській методології. Звичайно, 
вони не були ортодоксальними марксистами, але часто 
підкреслювали свою прихильність новій ідеології, котра наполегливо 
нав‘язувалася радвладою.  

Відносини між ним дедалі ускладнювалися ще й тому, що вони 
по-різному відносилися до М. С. Грушевського. Ще у 1916 р. 
О. Ю. Гермайзе розпочав свою співпрацю з академіком в Київському 
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науковому товаристві, де близько зійшовся з ним. Стосунки між ними 
відновилися коли М. С. Грушевський повернувся з еміграції і активно 
створював історичні інституції, боровся за керівне крісло у ВУАН. 
Відомо, що О. Ю. Гермайзе був близьким й у політичній та ідейній 
площині з М. С. Грушевським, особливо коли «у 1917 р. був членом 
Центральної Ради»

42
. 

Як свідчать документи, опубліковані сучасними дослідникам 
О. Ю. Гермайзе активно співпрацював у Центральній Раді до складу 
якої ввійшов, як представник Всеукраїнської Ради військових 
депутатів, брав участь у схваленні ІV Універсалу як член Малої 
Ради

43
. Ми думаємо, що О. Ю. Гермайзе будував свої стосунки з 

О. П. Оглоблиним на основі ставлення до нього М. С. Грушевського. 
Глибокі непорозуміння між вченими були також 

віддзеркаленням стосунків М. С. Грушевського з М. Є. Слабченком – 
одеським вченим, штатним професором І-ї групи «по кафедрі історії 
України» Одеського Інституту Народної освіти

44
, котрий разом з 

О. П. Оглоблиним були в опозиції до першого. Про це яскраво 
свідчать листи М. Є. Слабченка до О. П. Оглоблина. І. В. Верба 
опублікував 11 з 216 листів одесита до київського колеги, розпочавши 
з березневого 1926 р. листа і завершивши липневим 1929 р. Проте, у 
архівній справі ЦДАВОВУ перший лист М. Є. Слабченка до 
О. П. Оглоблина датується 8 квітням 1925 р., як нам думається, 
відповідь академіка на лист О. П. Оглоблина

45
. Вони яскраво 

засвідчили складну ситуацію в історичній науці, напружені стосунки 
між вченими. В них є кілька блискучих характеристик М. Є. Слабченка 
про О. Ю. Гермайзе. 

М.Є.Слабченко, професор, пізніше академік ВУАН, автор на 
1927 р. близько 200 праць з історії права Гетьманщини, економічної 
історії України, військової справи та політичної економії – людина 
надзвичайної долі й думки та вчинків. Ось тільки один приклад. 18 
червня 1924 р. з Одеського ІНО з метою «розгрузки ВУЗ‘у від 
соціально-чужих елементів» були виключені «частина кращих 
студентів ІІ курсу історичного відділення, у лояльності яких я 
(Слабченко М. Є. – авт.) перед Вами, тов. Ректор, 
поручився»

46
.Оскільки студентів залишити не можна, а його порука 

була проігнорована, то він вважає себе ображеним, а це безперечно 
підриває професорську гідність, «то при такій ситуації» йому 
залишатися у вузі неможливо і йому залишається піти у відставку

47
. 

Неординарну життєву позицію М. Є. Слабченко відтворює його 
автобіографія, написана на початку 1930 р. і зберігається у вигляді 
фотокопії в Інституті Архівознавства НБУ ім. В. І. Вернадського НАН 
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України. Трагічно звучать слова про те, що він зробив досить багато 
для розвитку української історичної науки, але залишилися ще 
напрямки, де йому не пощастило, оскільки частина одеської 
професури, комсомольці, члени профсоюзу розпочали активне 
політичне гоніння на нього, його світогляд, гостру дискусію що 
виникла в середовищі наукового бомонду

48
. 

М. Є. Слабченко, як і О. П. Оглоблин були неординарними 
людьми, вольовими бійцями за людські права, за гідність вчених, 
дослідники наукові інтереси котрих пересікалися на економічних 
проблемах історії України. М. Є. Слабченко, не тільки написав 
позитивну рецензію на працю О. П. Оглоблина 
«Предкапиталистическая фабрика на Украине»

49
, але й допоміг йому 

успішно захистити докторську дисертацію. Між ними встановилися 
дружні стосунки, про що свідчить  їхнє листування. Про значний 
вплив О. П. Оглоблина на одеського метра історичної науки свідчить 
той факт, що М. Є. Слабченко забажав в Одесі при Науковому 
товаристві «завести семінар підвищеного типу»

50
. 

М. Є. Слабченко в листі від 8 квітня 1925 р. аналізує ситуацію, 
що склалася в середовищі істориків Києва. Він, зокрема, зневажливо 
наголошує, що ―про-фе!-сор! Гермайзе‖ (підкреслення наше), 
показавши, якогось нам невідомого листа одесита, 
М. С. Грушевському, викликав незадоволення у останнього, котрий 
перервав з ним «ділове листування». Далі М. Є. Слабченко 
наголошує, що М. С. Грушевський та його оточення, зокрема 
«герр Майзе» (так одесит називав у листах О. Ю. Гермайзе) ніякі не 
економісти, ніякі не соціологи і ніякі не марксисти, які крім збирання 
матеріалів нездатні написати вагомого історичного дослідження, 
оскільки у них немає школи і вони «не витворять її, бо в них ―нет 
зубьев‖»

51
. Їм залишається тільки шельмувати інших вчених – 

підсиджуванням, плітками, доносами, нацьковуванням «нас одних на 
одного»

52
, зокрема, й на О. П. Оглоблина, перешкоджати йому у 

захисті докторської дисертації. 
19 січня 1927 р. М. Є. Слабченко записав у своєму Щоденнику: 

«М. Груш/евськ/ий протестував проти присудження ступеня д-ра 
Оглоблину, яку присуджено б/уло/ йому мною – одиноким 
спеціалістом, в виді другої послуги, й фізіологом Третяковим»

53
. Про 

інтриги М. С. Грушевського і його правої руки О. Ю. Гермайзе
54

 
М. Є. Слабченко пише і в листі від 14 квітня 1926 р., у тому числі 
наголошує на тому, що «г. Майзе» ще має «щось спільного» з 
М. С. Грушевським, але він надіється, що скоро «вони глечик 
розіб‘ють» і будуть шукати «заприязнення з Вами»

55
. 
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Отож, зібраний нами фактичний матеріал, судження моїх 
попередників у цій важливій історіографічній проблемі переконують, 
що долі вчених дуже подібні. Вони були змодельовані новою 
політичною владою, яка активно втручалася у приватні, наукові й 
громадські справи, формувала безбарвного й однотипного чинушу-
вченого, котрий бездумно і чітко мав виконувати волю вищого 
партійного й державного керівництва. 

Стосунки вчених були досить натягнуті. Вони мирились, навіть 
спів працюючи на освітянській та наукові нивах до тих пір, поки їх 
інтереси не пересікалися. О. П. Оглоблин був більш толерантним, ніж 
О. Ю. Гермайзе. Він, нам думається, відкрито і наполегливо 
відстоював свою позицію тоді, коли відчував і бачив неприховане 
бажання своїх опозиційно налаштованих до нього колег принизити 
його науковий, викладацький  фаховий рівень та організаторські 
здібності, за шкодити створенню власної історичної школи. 

Конфронтаційні баталії значно загострилися після повернення 
М. С. Грушевського, коли О. Ю. Гермайзе відкрито виступив на його 
боці, допомагав йому реалізувати його плани розбудови української 
історичної науки та її наукових осередків. Ця боротьба часто  
набирала відтінків відкритого донесення владі, наговорів та 
необгрунтованих звинувачень. Він був тісніше зв‘язаний з 
академічними установами і мав певний вплив у навчальних закладів, 
чим і користувався у протистоянні з О. П. Оглоблиним. 

О. П. Оглоблин, розуміючи складну ситуацію, що склалася 
серед істориків Києва шукав собі союзників в інших містах України, 
зокрема, в Одесі в особі М. Є. Слабченка. Їхні наукові, ідеологічні й 
політичні погляди були дуже близькими. Вони підтримували один 
одного, як науковці, радилися, що робити, щоб протидіяти ворожим 
заходам тандему «М. С. Грушевського – О. Ю. Гермайзе». Ми не 
маємо листів О. П. Оглоблина до М. Є. Слабченка, а тому дуже важко 
змоделювати його оцінки про О. Ю. Гермайзе. У цьому напрямку 
потрібно продовжити пошук інших архівних та рукописних матеріалів, 
котрі дозволять дати науковий, а не гіпотезований, висновок стосунків 
вчених. Ось маленький фрагмент, котрий розкриває частину змісту 
одного з листів О. П. Оглоблина: «З листа Оглоблина побачив, що 
Василенко грає дуже погану ролю…, а М.Груш/евськ/ий – чорт зна що 
викидає»

56
. 

Дуже близькі наукові інтереси вчених. Це також одна, не менш 
значна площина перетинання їх інтересів. Маленький аспект. Вчені 
зацікавилися рухом декабристів. О. Ю. Гермайзе написав досить 
солідну, оригінальну й настільки дискусійну статтю, що була 



142 

 

використана проти нього з метою звинувачення його в українському 
буржуазному націоналізмі. В архівних документах О. П. Оглоблина 
також читаємо, що він підготував наукову працю присвячену цій же 
темі. На жаль, нами не виявлене таке дослідження. 

Розвиток національного самоусвідомлення сучасного 
суспільства України нагально вимагає наукових розробок, 
присвячених активним діячам української революції 1917–1919 рр., 
видатним вченим-новаторам української історичної науки, хто 
наполегливо займався будівництвом освіти й науки у нашій державі у 
ті буремні роки самопізнання й державотворення, хто був знищений 
тоталітарною системою – віднесений до розряду ворогів народу. 
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ОСОБОВІ ФОНДИ ІСТОРИКІВ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1920–
1930-х рр. 

 
Особові фонди істориків Київського університету 1920–1930-х 

років – тема моєї доповіді, визначає напрямок наших та моїх учнів 
наукових інтересів. Особові фонди професури університетів є 
важливим джерелом вивчення сквозних тем циклу архівознавчих 
дисциплін, а також окремих проблем всесвітньої та вітчизняної історії. 

Зауважу, що особові фонди вчених-істориків нашого 
університету звичайно були у полі зору моїх попередників та 
сучасників. Ми не будемо робити детальний історіографічний аналіз 
їх доробку, в яких так чи інакше використовувалися документи цих 
фондів, оскільки це окрема, не менш важлива тема спеціального 
дослідження. 

Принагідно відзначу архівознавчі дослідження д. і. н. Геннадія 
Боряка, д. і. н., професора з Російської Федерації Сергія 
Михальченка, кандидатів історичних наук Ірини Матяш, Ірини 
Войцехівської, Ігоря Верби, Сергія Кіржаєва та інших вчених, котрі 
працюють у плані написання наукової біографістики

1
. 

Заслугою членів кафедри Архівознавства… нашого 
університету, які активно і наполегливо пропагують досягнення циклу 
історичних наук є відрядний факт, щодо залучення до науково-
пошукової праці молодих дослідників-аспірантів, зокрема, Ірини Маги, 
Олени Ляпіної, Олексія Вербового, Івана Мищука

2
, та інших , а також 

нашу надію – студентів кафедри Миколи Чмира, Андрія Тихоненка 
та ін. Заслуговує уваги І вип. довідника, присвяченого архівістам 
України, в якому поданий архівознавчий аналіз із залученням 
матеріалів із особових фондів О. Ю. Гермайзе, В. М. Базилевича, 
В. О. Романовського та інших вчених 1920–1930-х років.

3
 

Документальні матеріали особових фондів професорів-
істориків Київського університету 20–30-х рр. необхідно умовно 
поділити на матеріали офіційного і приватного змісту. До офіційних 
документів відносимо метричні витяги, атестати про закінчення 
середніх навчальних закладів, формулярні списки служби батьків 
майбутніх вчених та їх власні, коли вони вже працювали викладачами 
навчальних закладів, звіти про наукову діяльність, листування з 
державними установами. Так М. В. Довнар-Запольский, як незмінний 
керівник історико-етнографічного гуртка при Київському університеті 
Св. Володимира, звітував перед деканатом історико-філологічного 
факультету, подавав списки праць членів гуртка за 1911–1912 рр.

4
 



146 

 

До приватних документів ми відносимо, у першу чергу, 
листування вчених між собою, між студентами й професорами 
університету Св. Володимира. Так, В. О. Романовський готувався до 
випускних іспитів перебуваючи у Глухові пише 16 лютого 1914 р. 
листа В. Ю. Данилевичу з проханням порадити йому якою 
літературою необхідно користуватися, щоб успішно підготуватися до 
іспиту. Він запевняє професора, що він «і Зеров поки що не сумують і 
люто займаються»

5
. 

Для розвитку історії історичної науки, архівознавчих досліджень 
важливе значення мають рукописні матеріали, зокрема, календарні 
плани наукових організацій та приватних осіб у тому числі й 
В. О. Романовського, звіти вчених про наукову працю за певний 
період

6
, звіти про наукові відрядження. Наприклад, член 

Археографічної комісії ВУАН професор І. І. Соколов з 1 по 24 червня 
1919 р., згідно з рішенням Академії Наук республіки обстежив міста 
Лубни й Хорол. Після повернення він склав детальний звіт про свою 
наукову працю. Зокрема, вчений пише, що відвідавши Спасо-
Преображенський монастир у Лубнах він виявив грецькі документи 
ХVІІ ст., часів патріарха Афанасія Пателафія, котрі розкривають 
зв‘язки Північного Причорномор‘я з Україною та матеріали ХVІІІ ст., 
висловивши побажання їх зберегти, «щоб зовсім не зник зв‘язок 
наших днів з історичним минулим»

7
. 

До приватних матеріалів віднесемо й власноручні автобіографії 
вчених В. О. Романовського, В. М. Базилевича, О. Ю. Гермайзе та 
інших вчених. Життєвий та науковий шлях дослідників відтворюють 
їхні власноручні заяви про прийняття на роботу. У цьому плані 
інтерес викликає заява В. М. Базилевича, коли він влаштовувався на 
роботу у Крайову інспектуру Охорони пам‘яток історії та культури. 
Вона цікава тим, що відтворює часи українізації суспільства у 
республіці. В. М. Базилевич – росіянин, вихований в зросійщеному 
суспільстві спробував написати заяву українською мовою, але 
російськими буквами. 

Особові фонди істориків Київського університету 1920–1930-х 
років спочатку мене зацікавили у зв‘язку з тим, що серед них були 
фонди вчених-декабристознавців, зокрема, В. М. Базилевича, 
М. В. Довнар-Запольського. До декабристознавчих сюжетів 
зверталися й інші професори нашого університету, як-от: 
В. О. Романовський, О. Ю. Гермайзе, В. С. Іконников

8
. 

Згодом, особливо після нашого знайомства з слідчими 
справами, що зберігаються зараз у Центральному державному архіві 
громадських об‘єднань України, мене зацікавили ці фонди, як 
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важливий кладень, який відтворює не тільки тернистий науковий та 
життєвий шлях вчених-істориків, але дозволяють прослідкувати їх 
складну стезю, виявити їх світоглядні позиції, соціально-політичну 
ситуацію в Україні. 

Ми переконалися, що Особові фонди професорів нашого 
університету сприятимуть насиченості історичної науки знаннями про 
несправедливо забуті неординарні особистості, конкретизації 
історичного процесу, об‘єктивного висвітлення історії історичної науки 
в нашій державі. 

Дозволю собі зробити ще одне загальне зауваження. Програма 
«Архівознавчих читань» свідчить, що наша молода генерація обрала 
темами своїх кандидатських дисертаційних досліджень життя й 
наукової діяльності В. О. Романовського Ірина Мага, 
В. М. Базилевича бажає досліджувати Олексій Вербовий, а Олена 
Ляпіна вивчає «Розвиток історичної науки  в Київському університеті 
1920–1930-х рр.». Ці праці без документальних матеріалів особових 
фондів вчених не можуть бути написані. 

Враховуючи це нам прийдеться деякі особові фонди вчених 
опустити, або аналізувати їх тільки побіжно. Це, по-перше. По-друге, 
тема, з якою я виступаю може бути темою хорошої докторської 
архівознавчої дисертації, або солідної монографії. По третє, дякуючи 
кафедрі архівознавства та спеціальних історичних дисциплін нашого 
університету, очолюваної Ярославом Степановичем Калакурою я 
прилучився до архівознавчого аналізу архівних матеріалів. Це 
застереження ми робимо для того, щоб шановні професіонали 
архівісти, котрі є тут, пробачили мені певні можливі неточності у 
наших оцінках та висновках. Ми тільки розпочали серйозно вчитися 
законам та методам архівознавчого аналізу. 

Особові фонди істориків В. М. Базилевича, 
В. О. Романовського, О. Ю. Гермайзе, М. В. Довнар-Запольського, 
літературознавця П. П. Филиповича, мистецтвознавця Ф. Л. Ернста та 
інших дослідників розкидані  по багатьох архівознавчих інституціях 
України, є, як нам думається, певні матеріали про них поза межами 
нашої держави. 

За своїм змістом вони дуже  багаті й різнобічні, ми б сказали, 
всеядні. Серед них офіційні матеріали, слідчі документи, листи, не 
завершені дослідження, рецензії тощо. Найбільше особових фондів 
майбутніх вчених – справи студентів університету св. Володимира 
В. М. Базилевича, В. О. Романовського, О. Ю. Гермайзе, 
Л. П. Добровольського, П. П. Филиповича , Ф. Л. Ернста та ін. 
Об‘ємний особовий фонд гімназиста (Ф. 108 ), студента (Ф. 16), 
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професора університету св. Володимира (Ф. 16), виконуючого 
обов‘язки директора Комерційного інституту (Ф. 153) М. В. Довнар-
Запольського, які зберігаються в Державному архіві м. Києва. 

Особові фонди зберігаються також у Центральному 
державному історичному архіві України в м. Києві. Зокрема, фонд 
262, що складається з 212 справ професора М. В. Довнар-
Запольського та фонд 833 професора В. М. Базилевича, в якому 
зберігається більше 20 справ. 

Виняткової цінності є особові матеріали вчених-істориків, котрі 
зберігаються в Інституті рукописів НБУ ім. В. І. Вернадського НАН 
України. Насамперед, потрібно назвати Протоколи засідань 
Археографічної комісії  при Першому відділі Академії наук .Вони 
розкривають не тільки організаційну структуру наукової інституції, її 
кількісний склад, фінансове становище, але й дають можливість 
виявити тематику наукових праць учасників, напрямки, напрямки 
розробки окремих аспектів архівознавства та суміжних історичних 
наук

9
.В Інституті рукописів зберігаються листи М. В. Довнар-

Запольського до Д. І. Багалія, В. Ю. Данилевича, М. П. Дашкевича, 
В. С. Іконникова та інших діячів історичної науки

10
. 

Трагічні особові фонди зберігаються в Центральному 
державному архіві громадських об‘єднань України. Серед них 
назвемо слідчі справи: «справу № 3391 по звинуваченню Базилевича 
Василя Митрофановича»

11
 за 1933 р., та його ж другу слідчу справу 

за 1935 р.
12

 Трагічна доля В. О. Романовського, котрий також кілька 
разів притягався до слідства. Збереглося дві його слідчі справи

13
, а 

також історика-мистецтва Ф. Л. Ернста
14

 та інших вчених. 
Слідча справа О. Ю. Гермайзе, як одного з керманичів 

славнозвісної СВУ і зараз зберігається у Архіві СБУ України
15

. Вона 
складається з 2-х томів слідчих матеріалів (Тт. 56, 57) та тому 
дублікатів слідчих матеріалів (Т. 58). Це парадокс, оскільки група 
вчених і співробітників СБУ стараються зберегти за собою 
монопольне право використання цих матеріалів у своїх вузько 
корпоративних наукових інтересах, обмежують право користуватися 
ними. Так поступають деякі співробітники ЦДАГОУ, регулюючи право 
допуску до слідчих матеріалів вчених Київського університету 20–30-
х рр. 

Значний шар архівних матеріалів окремих вчених розкиданий 
по іншим фондам і колекціям. Зокрема, у тому ж ДАКу зберігається 
справа викладача Київської політехніки О. Ю. Гермайзе. ЇЇ матеріал 
дозволяє виявити над якими історичними проблемами працював 
автор, коли він прилучився до наукової діяльності. Наприклад, він у 
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своїй автобіографії (Curriculum vitae) у 1921 р. писав: «В університеті 
розпочав студії над економічною історією українського та 
білоруського селянства. Під керівництвом проф. М. В. Довнар-
Запольського задумана й розпочата була мною велика робота на 
тему: ―Економічний побут приватновласницьких селян Великого 
князівства Литовського в ст. ХVІ–ХVІІІ‖»

16
. 

Аналіз особових фондів професорів Київського університету 
20–30-х років свідчить, що вони ще не були предметом спеціального  
історіографічного й археографічного аналізу. Наявні документальні та 
рукописні їх матеріали є винятковим джерелом для вивчення 
української історії історичної науки, архівознавства та суміжних 
історичних наук. Бажано б було сконцентрувати справи окремих 
істориків (наприклад, О. Ю. Гермайзе, В. О. Романовського, 
В. М. Базилевича в ДАК) в рамках одного архіву в один особовий 
фонд, що значно покращало б їх використання. Не завадило б 
скласти довідкові покажчики наявності цих матеріалів у цілому в 
архівах республіки. 

Розв‘язання цих та інших завдань буде прискорене, якщо 
кафедра Архівознавства та суміжних історичних дисциплін 
продовжить в майбутньому проведення «Архівознавчих читань», 
котрі, без сумніву, стануть генератором нових ідей в галузі 
археографії, історіографії та вітчизняних суміжних історичних 
дисциплін, хорошою школою наукового біографічного дослідження. 

«Архівознавчі читання» звернуть увагу молодих вчених на 
серйозне наукове опрацювання документальних матеріалів, будуть 
сприяти скорішому запровадженню їх до наукового обігу, звернуть 
увагу можновладців на необхідність, у такі скрутні часи, турбуватися 
про архівну справу в Україні, виховувати висококваліфікованих 
спеціалістів архівної справи. 

Многії літа Вам, шановні члени кафедри архівознавства та 
спеціальних історичних дисциплін, тернистих, але плідних успіхів. 

 
1. Боряк Г. Розвиток камерально- археографічних традицій  в Україні у 

ХІХ – ХХ ст. (з історії складання описів до книг судово-адміністративних 
установ ХV–ХVІІІ ст) // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. На пошану 
М. Я. Варшавчика. – К., 1999. – С. 70, 72, 73; Матяш І. Джерельна база  
архівної освіти (Київський археографічний інститут) // Там само. – С. 82, 85, 
88; Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии 

(В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – 
М.; Брянск, 1997. – С. 84–173; Войцехівська І. Володимир Іконников: 
Джерелознавчі студії. – К., 1999. – 358 с.; Казьмирчук Г. Віктор 
Олександрович Романовський: Сучасний стан та перспективи наукової 
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біографії історика // Київський університет як осередок національної 
духовності, науки, культури: Матеріали науково-теоретичної конф. 
Гуманітарні науки. – Ч. І. – К., 1999. – С. 51–58 та ін. 

2. Ляпіна О. Вивчення проблем історії України вченими Київського 
університету (20–30-ті роки) // Київський університет як осередок 
національної духовності, науки, культури: Матеріали науково-теоретичної 
конф. Гуманітарні науки. – Ч. І. – С. 58–60; Казьмирчук Г., Вербовий О. 
Василь Митрофанович Базилевич: Життя й наукова діяльність // Спеціальні 
галузі історичної науки: Збірник на пошану М. Я. Варшавчика. – С.138–146 
та ін. 

3. Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. – 
Вип. перший (ХІХ ст. – 1930-ті рр.). – К., 1999. – С. 29–32, 86–87, 113–116 
та ін. 

4. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – 
Ф. 262. – Оп. 1. – Спр. 20. 

5. Інститут рукопису НБУ імені В. І. Вернадського НАН України. – 
Ф.29. – Спр. 1315. 

6. Там само. – Ф. Х. – Спр. 11626; Ф. Х. – Спр. 11625 та ін. 
7. Там само. – Ф. Х. – Спр. 10709. – Арк. 10. 
8. Казьмирчук Г. «Апостоли правди»: Рух декабристів в історичній 

літературі 1917 – першої половини 30-х років. – К., 1997. – 209 с. 
9. Інститут рукопису НБУ. – Ф. Х. – Спр. 10705–10807. 
10. Там само. – Ф. 1. – Спр. 45724; Ф. 29. – Спр. 1050–1057. –  Ф. 65. – 

Спр. 229; Ф. 46. – Спр. 413 та ін. 
11. ЦДАГОУ. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 5530. – Короб. 58. 
12. Там само. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 66177. – Короб. 1902 
13. Там само. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 66855. – Короб. 1960; 

Спр. 64454. – Короб. 1799. 
14. Там само. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. 62089. – Короб. 1650: У 2-х т. 
15. Гермайзе О. Ю. // Архів СБУ. – Спр. 67098. 
16. Державний архів м. Києва. – Ф.Р. 308. – Оп. 2. – Спр. 16. – Арк. 1. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ДЕКАБРИСТИ І ШЕВЧЕНКО» У 

ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
Декабристи і Т. Г. Шевченко – найвидатніші представники 

першого етапу визвольного руху в Україні та Росії. Дворянські 
революціонери стояли біля його колиски, а Тарас Григорович 
репрезентував революційно-демократичну думку. 

Сучасні дослідники присвятили достатню кількість робіт пошуку 
зв‘язку діянь та творчості видатних представників своєї епохи, 
великого Кобзаря та «благовістителів свободи». Оброблено великий 
обсяг документів, свідчень сучасників та епістолярного матеріалу. 
Дана проблема розглядалась не тільки на рівні наукових монографій, 
але й широко висвітлювалась у популяризаторських творах. Без хоча 
б побіжної згадки про зв‘язок декабризму і Т. Шевченка не обходиться 
жоден солідний твір наших істориків і літературознавців, присвячений 
Кобзареві. Так тільки спеціальних монографій з цієї проблеми вийшло 
в світ більше десятка. Надруковано близько 20 популяризаторських 
статей та праць по окремим питанням цієї великої теми. Більш як в 
семидесяти дослідженнях проблемі «Декабристи і Шевченко» 
приділено певну увагу. 

Отож, на нашу думку, зараз вже можна говорити про детальне 
історіографічне дослідження, яке б мало на меті систематизацію 
досить обширного і цікавого матеріалу. 

Першу спробу історіографічного аналізу доробку сучасних 
дослідників зробив Г. Д. Казьмирчук в доповідях на науково-
пактичних конференціях, присвячених декабристському рухові і 
Т. Г. Шевченкові

1
. 

У дореволюційні часи проблема «Декабристи і Шевченко» 
практично не розроблялася. Близькі до поета друзі й соратники,такі 
як М. М. Лазаревський та О. Я. Кониський, як і ряд дослідників, знали 
про те, що Т. Г. Шевченко зустрічався з декабристами

2
, а їхній подвиг 

оспівав у таких поетичних творах як «Сон» «У всякого своя доля…»), 
«Тризна», «Неофіти». Про дворянських революціонерів поет не раз 
згадував і в «Щоденнику». Це важливе документальне джерело було 
надруковане вперше, але з купюрами, через два місяці після смерті 
поета у журналі «Основа», що видавався в І861–1862 рр. українською 
мовою в Петербурзі. Та найповніше видання підготував В. І. Яковенко 
у І911 р.

3
 Однак у цих виданнях були відсутні такі гострі і точні 

характеристики Миколи І як «гальмо», «коронований фельдфебель» 
і, звичайно, згадки про декабристів. В кінці XIX ст. публікуються 
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записки В. М. Рєпніної, які проливають світло на стосунки племінниці 
декабриста С. Г. Волконського з великим поетом України. Спогади 
сучасників поета – українського і російського етнографа 
О. С. Афанасьєва-Чужбинського

4
; віце-губернатора Київської губернії 

1858–1866 рр. П. Д. Селецького розповідають про особисті зустрічі з 
Кобзарем, його проживання у м. Яготині

5
. 

Революція в Україні створила нові сприятливі умови для 
вивчення питання про ставлення Т. Г. Шевченка до революційної 
спадщини декабристів. Цьому сприяло відзначення в нашій країні 
ювілеїв. Саме в 20–30 рр. виникають нові дослідницькі установи - 
Інститут Т. Шевченка, Комісія по виданню документальних матеріалів 
про декабристів. 

«Укрцентрархів» прагнув виявити архівні матеріали про 
дворянських революціонерів, що збереглися в книго- і актосховищах 
РРФСР і УРСР

6
. Цінні документальні матеріали, що висвітлювали 

ставлення поета до «апостолів свободи», публікувалися на сторінках 
періодичних видань

7
. 

Публікація «Щоденника» Т. Г. Шевченка без купюр, його творів 
про декабристів, а також листування поета звернула увагу 
дослідників на раніше заборонену тему «Декабристи і Шевченко». До 
її комплексного вивчення приступили історики і літературознавці, 
зокрема Д. І. Багалій та П. П. Филипович. Двосторінковий рукопис 
Д. І. Баталія, що зберігається в Інституті літератури НАН України, 
нагадує план-проспект праці

8
, яку наш видатний історик так і не зміг з 

якоїсь причини написати. Інший дослідник, М. П. Ашешов, ще у 
1919 р. тільки побіжно згадує В. М. Рєпніну в долі Т. Г. Шевченка, його 
схвальне ставлення до «апостолів свободи»

9
. 

Глибоко узагальнюючою працею у свій час була книжка 
П. П. Филиповича

10
, яка дістала широку й позитивну рецензуру. 

В одній із рецензій Ю. Г. Оксман відзначав ретельне 
опрацювання П. П. Филиповичем зібраного матеріалу «для 

з ясування зв язків революційних мотивів поезії Шевченка з 
політичною лірикою й епікою декабризму»

11
. Інший рецензент 

І. Айзеншток констатував, що автор зібрав усі можливі фактичні дані, 
що висвітлюють зацікавлення Т. Г. Шевченка декабристами

12
. 

Побіжно хотілося б вказати на те, що деякі роботи, особливо 
періоду 1935–1958 рр., навіть таких шанованих авторів як 
Є. П. Кирилюк та Є. С. Шабліовський несуть на собі певний відбиток 
тенденційного підходу до висвітлення проблеми

13
. Надто політизовані 

й ідеологізовані оцінки переважають над науковим викладом та 
осмисленням теми. 
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Період 60–80-х рр. ХХ ст. приніс роботи нових українських та 
російських дослідників. Серед них особливо варто виділити 
дослідження Г. Я. Сергієнка та Г. О. Гайдай, в монографіях, які, на 
нашу думку, найретельніше розглядають майже всі грані теми

14
. 

Ф. Я. Прийма, В. О. Судак, І. І. Пільгук та інші, на основі вже 
опублікованих у 20—30-х рр. ХХ ст. документів намагалися 
переосмислити всі аспекти цієї багатогранної проблеми. Тому в цих 
дослідженнях можна побачити значну кількість посилань на одні й ті 
самі цитати з «Кобзаря» та «Щоденника». В. О. Судак піднімає на 
поверхню новий пласт документальних матеріалів

15
. 

Аналіз праць дослідників дозволяє визначити кілька важливих 
напрямків, по яким протягом тривалого часу вівся науковий пошук: 

- Знайомство молодого Т. Г. Шевченка з декабристами та їх 
ідеями. Роль знайомих поета (М. Маркевича, В. Рєпніної, Ф. Толстого, 
О. Капніста) у формування світобаченя Кобзаря. 

- Вплив декабристських ідей на створення Статуту Кирило-
Мефодіївського товариства і «Книги буття українського народу». 

- Зустрічі Шевченка з дев‘ятьма декабристами, які залишилися 
або поверталися із заслання (І. О. Аннєнковим, С. Г. Волконським, 
Ф. М. Глинкою, А. А. Бистрицьким, бароном В. І. Штейнгейлем, 
О. М. Муравйовим та іншими). 

- Літаратурний вплив творців декабристської літератури на 
вірші Кобзаря періодів 1838–1845 та 1857–1858 рр. 

- Шевченко як виразник та популяризатор революційних ідей 
«апостолів свободи», їх продовжувач. 

- Краєзнавчий аспект проблеми «Декабристи і Шевченко». 
Більшість наших дослідників вважає, що знайомство молодого 

Шевченка з ідеями декабристів відбулося у роки його навчання у 
Петербурзькій Академії мистецтв

16
. Проте, Є. П. Кирилюк у своїй 

статті «Пушкін і Шевченко» наводить підтвердження того, що 
знайомство молодого українського поета з творчістю російського 
генія, одного з поборників ідеї дворянської революції, відбулося ще 
тоді, коли Т. Г. Шевченко вчився у майстерні В. Г. Ширяєва

17
. 

Г. Я. Сергієнко вважає, що перебування у Вільно (1829–1831 рр.) 
майбутнього Кобзаря, де він, можливо, був свідком бурхливих подій 
польського повстання, прискорило визрівання Тарасової політичної 
свідомості

18
. 

Роки навчання в Академії мистецтв (1836–1645) залишили 
помітний відбиток у душі молодого митця. Саме в той час він зробив 
вибір на все життя – шлях боротьби з самодержавством за 
звільнення селян від кріпацтва, за гуманізацію суспільства. 
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Ще в рік визволення з кріпацтва Тарас Григорович 
познайомився із М. О. Луніним, двоюрідним братом засланого на 
каторгу декабриста. Тоді ж, у квітні 1838 р., він виконав його чудовий 
акварельний портрет. Про це пише вже згадуваний нами 
В. О. Судак

19
. Цей же автор вказує на те, що серед знайомих Тараса 

Шевченка був і академік К. Кольман, очевидець повстання у 
Петербурзі й автор широко відомого малюнка «На Сенатській площі 
14 грудня 1825 року». 

У всіх без винятку дослідженнях вказується на дуже теплі 
стосунки Т. Г. Шевченка із віце-президентом Академії мистецтв 
графом Ф. П. Толстим, колишнім членом «Союзу порятунку»; 
близькими друзями родини Толстих були М. О. Бестужев та 
К. Ф. Рилєєв, тут їх часто згадували. Але в нашій літературі так і не 
з′явилось жодного детального дослідження на тему «Т. Г. Шевченко і 
Ф. П. Толстой», хоча документального матеріалу існує достатньо

20
. 

Це і «Щоденник» Кобзаря, і спогади Катерини Юнге, дочки графа, і 
непогана епістолярна добірка

21
. 

У згадуваній вже нами монографії Г. Я. Сергіенко намагається 
окреслити коло петербурзьких знайомих молодого Тараса 
Шевченка

22
, називаючи серед них В. І. Штернберга, М. І. Глінку, 

М. О. Полєвого, М. А. Маркевича, О. В. Никитенка. Особливої уваги 
заслуговує знайомство Тараса Григоровича із відомим українським 
письменником, етнографом, композитором, істориком 
М. Д. Маркевичем. Цей аспект біографії Шевченка широко 
розкривається у книзі С. М. Косачевської

23
. А Л. Ф. Стеценко пише, 

що Маркевич неодноразово розмовляв із молодим художником про 
свої стосунки з Кюхельбекером та Рилєєвим

24
. Великий вплив на 

ранню літературну творчість Шевченка мала і «История Малороссии» 
М. А. Маркевича (про джерела ідей поезії Кобзаря мова піде далі). 
Разом з тим, вищезгадуваний автор підкреслював, що політичного 
сенсу, історичного значення руху декабристів тоді не могли ще 
збагнути М. А. Маркевич та його найближчі товариші. 

У 1843–1845 рр. Шевченко, будучи ще студентом Академії 
мистецтв, двічі їздив на Україну. Ступивши на рідну землю після 
багаторічної розлуки, він був вражений страшною кріпосницькою 
дійсністю і це спонукало поета до пошуків однодумців і шляхів 
боротьби за волю. Г. Я. Сергіенко розповідав про те, що в селі 
Березова Рудка на Полтавщині Тарас Григорович знайшов гурток 
молодих дворян-вільнодумців (Закревські, де Бальмен), які прагнули 
змінити становище в країні шляхом ліберальних реформ. Разом з 
тим, ряд авторів, особливо дореволюційних, вказують на те, що 
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багато хто з цих «молодих дворян-вільнодумців» були членами 
«товариства мочемордія»

25
. 

Саме на Україні в червні 1843 р. Шевченко познайомився із 
колишнім членом «Союзу благоденства» Олексієм Васильовичем 
Капністом. Саме він, як вважає В. О. Судак

26
, став першою, по-

справжньому близькою поетові людиною із безпосередніх учасників 
декабристського руху. Хоча, як вказує ця ж дослідниця, незважаючи 
на тісне тривале спілкування, повної відвертості між Капністом та 
Шевченком не було, оскільки перший не поділяв радикалізму свого 
молодого знайомого. 

Олексій Васильович був і безпосереднім свідком того, як 
зародилось палке почуття Варвари Рєпніної до молодого поета (між 
іншим, сам же він їх і познайомив, перебуваючи в Яготині, помісті 
Рєпніних)

27
. 

Саме завдяки В. М. Рєпніній, як вважає В. С. Костенко, Тарас 
Григорович отримав чимало відомостей про декабристів

28
, і, як пише 

Г. Я. Сергієнко, «познайомився з їх творчістю»
29

. Хоча, напевне, 
доцільніше було б сказати «поглибив своє знайомство», а не 
«познайомився», оскільки достеменно відомо, що твори К. Ф. Рилєєва 
молодий поет полюбив ще до своєї поїздки на Україну. 

Уважний дослідник творчості Кобзаря Є. П. Кирилюк не без 
підстав твердить, що атмосфера в Яготині була насичена спогадами 
про декабристів

30
. Особливо зворушувало Шевченка те, що тут 

близько до серця брали долю С. Г. Волконського, співчували йому, 
допомагали матеріально. 

В Україні Тарас Григорович познайомився і з О. К. Бодиско, 
сестрою дворян-революціонерів. Це знайомство, на думку 
Г. Я. Сергієнка, розширювало коло декабристських інтересів 
Шевченка. 

Закінчивши Петербурзьку академію мистецтв, поет 
повертається на Україну, де невдовзі стає членом таємного Кирило-
Мефодіївського товариства. І тут ряд дослідників намагаються 
показати, що думки статуту цієї організації і «Книга буття українського 
народу» перегукуються з деякими ідеями статуту Товариства 
Об‘єднаних слов‘ян. Так, зокрема Д. І. Багалій та О. П. Павелко 
зупиняються на ідеях братерської дружби слов'янських народів на 
демократичній та рівноправній основі, створення єдиної 

панслов янської держави
31

. Взагалі, на нашу думку, О. П. Павелкові 
вдалося прослідкувати саме ідейний вплив декабристів на свідомість 
великого Кобзаря, його праця має філософське спрямування, але це 
якраз те, чого довгий час не вистачало при розробці проблеми 
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«Шевченко і декабристи». 
У Кирило-Мефодіївському товаристві Тарас Григорович 

відстоював програму ліквідації кріпацтва. Під впливом ідей 
декабристів (згадаймо «Руську правду» П. І. Пестеля) у «Статут» 
було внесено пункт про викорінення рабства. Разом з тим, як вважає 
Г. Я. Сергієнко, визнання необхідності зближення з народом і його 
участі в революції – прикметна риса ідеології революційного 
демократизму від програми декабристів. Цей же дослідник пише, що 
кирило-мефодіївці, як і більшість дворянських революціонерів, були 
поборниками ідеї освіти простого народу. Взагалі ж, члени Кирило-
Мефодіївського товариства планували повстання, і «повинен був 
повторитись 1825 рік». 

Наступним важливим етапом у знайомстві Т. Г. Шевченка із 
ідеями «первістків» свободи став період 1657–1858 рр., себто час, 
коли Тарас Григорович повертався із солдатської каторги

32
. Саме по 

дорозі до Петербурга на славетного поета чекав ряд надзвичайно 
цікавих зустрічей. Так З1 жовтня він познайомився з М. Дороховою, 

яка мала зв язки з дворянськими революціонерами. Згадки про цю 
подію, а також про знайомство Шевченка з дочкою Пущіна, з 
Анненковим, Волконським чи не першим притяг і використав у своїй 
монографії П. П. Филипович

33
. Як свого часу Рєпніна, так тепер 

Дорохова, вводила українського революціонера-демократа в 
таємничий світ декабристів. У Г. Я. Сергієнка знаходимо ретельний і 
цікавий перелік осіб, з якими розмовляв Тарас Григорович, про що 
частково говориться і у монографії П. П. Филиповича. 

Саме із вуст «величественного, седого, кроткого изгнанника» 
І. Анненкова Шевченко багато дізнався про плани повстання і долю 
декабристів, їх суспільно-політичні погляди. Вищезгадуваний 
Л. Ф. Стеценко вказує, посилаючись на «Щоденник», що з 
Анненковим Тарас Григорович «говорил о возвратившемся из 
изгнания Николае Тургеневе»

34
. Той же автор розповідає про зустріч 

Кобзаря із 70-річним С. Г. Волконським, яка відбулась 25 березня 
1858 р., та декабристом Персидським (Г. Я. Сергієнко вважає, що це 
був А. А. Бистрицький) у Петербурзі. Саме останній розповів поетові 
багато цікавого про повстання Чернігівського піхотного полку. 

Ще перебуваючи у Нижньому Новгороді, Тарас Григорович 
дізнався про подвиг француженки-модистки Поліни Гебль, яка у 
1826 році приїхала в Сибір слідом за своїм коханим І. Анненковим. 

І ще одне цікаве зауваження Л. Ф. Стеценка. Він помічає, що у 
«Щоденнику» слово «декабрист» Шевченко виділяє навіть графічно, 
пишучи його каліграфічним почерком і з великої літери. 
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Отже, як вважає ряд дослідників, зустрічі Тараса Григоровича із 
декабристами, що повертались із каторги та заслання, символізували 
єдність двох поколінь революціонерів

35
. Цікавими, на наш погляд, є 

узагальнюючі висновки того ж Г. Я. Сергієнка, хоча подібні є і в 
деяких інших роботах на цю тему. Дослідник відмічає, що Шевченко 
особисто зустрічався із дев‘ятьма декабристами (Толстим, 
Анненковим, Улибишевим, Штейнгейлем та ін.), знав про діяльність 
ще принаймі тридцяти. Великий Кобзар ретельно вивчав програму та 
досвід боротьби перших російських революціонерів. 

Не менш важливою темою, над якою працювали вчені, є 
«Літературний вплив творчості декабристів на Т. Г. Шевченка» та 
«Кобзар – виразник революційних ідей ―апостолів свободи‖». Тому в 
цій частині нашого дослідження ми хотіли б детальніше спинитися на 
літературознавчих аспектах цієї теми. Їх розробкою займався цілий 
ряд дослідників, починаючи з Филиповича. Ще у нього «питання про 
вплив поетичного спадку Рилєєва на художню творчість автора 
―Кобзаря‖

36
 є, по суті, центральною темою книги»

37
. У цій монографії 

розглядається весь комплекс зв‘язків революційних мотивів поезії 
Шевченка з громадянською лірикою та епікою декабризму. А 
почалося знайомство майбутнього українського поета з літературною 
декабристською думкою із слухання творів О. С. Пушкіна. Це 
відбулося ще на початку 30-х рр. XIX ст., як вважає Є. П. Кирилюк

38
. 

Пушкін став найулюбленішим поетом Шевченка. Але далі той же 
дослідник висуває дещо необгрунтоване, як на наш погляд, судження 
про те, що «найкращим доказом того, що Шевченко справді любив 
О.Пушкіна... є вся літературна спадщина українського поета». 

Ряд літературознавчих праць, особливо періоду 30–50-х рр. 
повні полеміки із дореволюційними «українськими націоналістами», 
які намагались заперечувати вплив російської літератури, зокрема й 
Пушкіна на Шевченка. Разом з тим, інший дослідник О. І. Білецький 
цілком слушно вказував, закликаючи колег не потонути у штучному 
виведенні всієї творчості Кобзаря із ідейних джерел російських 
дворянських революціонерів: «Не ―заимствования‖, не ―влияния‖, а 
черты юродства ... гениев мы должны констатировать». 

Дослідники цього часу продовжували розробляти питання 
літературних взаємозв‘язків декабристів і Кобзаря, висвітлювалося 
ставлення великого сина українського народу до споборників святої 
волі

39
. 
Аналіз досліджень з визначених питань проблеми дав змогу 

зробити висновок, що триває процес нагромадження фактичного 
матеріалу про вплив декабристів-літераторів на формування 
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світогляду й літературної творчості Т. Г. Шевченка. Вчені прийшли до 
висновку, що літературні твори декабристів і Кобзаря пронизує 
глибокий патріотизм і любов до Батьківщини, глибокий революційний 
пафос. Головним лейтмотивом їх творчості, підкреслюють Н. Ярута, 
М. Гнатюк, Г. Лазаревський, є протест проти тиранії й кріпосницької 
дійсності, всеперемагаюче бажання жертвувати собою заради 
свободи народної, заклик до революційної розправи

40
. 

Відомий український літературознавець Є. П. Кирилюк 
справедливо твердить, що у Кобзаря «зародився пієтет ... до 
декабристів, пронесений ним крізь усе життя й творчість», що «поема 
―Неофіти‖ ... присвячена декабристам»

41
. Про це писала й 

М. В. Нечкіна: «Великий український поет-демократ Т. Г. Шевченко 
схилявся перед декабристами. Він назвав їх ―невільниками святими‖, 
хотів на крилах полетіти за Байкал, заглянути ―в вертепи темнії і 
нори‖»

42
. 

До творців декабристської літератури Г. О. Гайдай відносить 
К. Рилєєва, В. Кюхельбекера, О. Бестужева-Марлінського, Ф. Глінку, 
О. Одоєвського, Є. Барятинеького та ін.

43
 

Але особливого значення усі дослідники надають впливу 
рилєєвської лірики на формування майбутнього Кобзаря. Так 
Л. Ф. Стеценко вважає, що поезії Кіндрата Федоровича Рилєєва були 
для Шевченка доброю літературною школою. Саме після 
ознайомлення з ними та «Историей Малороссии» М. А. Маркевича у 
молодого поета виник інтерес до історичної тематики. Той же 
Маркевич часто розповідав молодому митцеві про свої стосунки з 
М. В. Кюхельбекером, К. Ф. Рилєєвим. До речі, Г. О. Гайдай та 
І. І. Пільгук побіжно згадують, що декабристів цікавила тема 
визвольної боротьби українського народу

44
. К. Ф. Рилєєв задумав 

присвятити гайдамакам поему, яку, правда, не закінчив. Ф. М. Глінка 
написав роман «Зиновий Богдан Хмельницкий или освобожденная 
Малороссия». Як бачимо, ці ж самі історичні теми хвилювали і 
молодого Шевченка. С. Кривошапова шукає паралелі між 
шевченківським Гонтою та рилєевським Наливайком. Обох їх, вважає 
вона, об‘єднують душевні страждання, вірність присязі; в їх 
характерах багато романтичного

45
. Але якщо декабристи славили 

переважно окремих історичних героїв, то Кобзар – народ
46

. 
І. І. Пільгук також вважає, що всі вони не могли піднятись до 
наукового, матеріалістичного рівня осмислення історії. Тут хотілось б 
зауважити, що все-таки недоречною є постановка знаку рівності між 
двома такими поняттями як «поезія» та «істмат»; кожен творець має 
право на своє власне розуміння і переосмислення історичних подій. 
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Далі цей же дослідник піднімає цікаве питання про перегук 
ранніх ліричних поезій Т. Г. Шевченка «Думи мої...», «Перебендя» із 
подібними рилєєвськими, де знаходять відображення передові 
погляди поетів на своє покликання. У баладах «Причинна», «Тополя» 
І. І. Пільгук знаходить сприйняття Шевченком принципів народності 
декабриста, поета-романтика Катеніна. 

Жоден дослідник творчості Шевченка не залишає поза увагою 
факт написання поетом «Тризни». Хоча і в цьому питанні є місце 
припущенням. Так, Г. Я. Сергієнко вважає, що безпосереднім 
поштовхом до її написання стала звістка про смерть 
М. М. Муравйова

47
. Більшість учених стверджують факт спорідненості 

«Войнаровського» К. Ф. Рилєєва та «Тризни». В той же час 
С. Кривошапова знаходить героя цієї поеми різко відмінним від героїв 
інших творів української літератури тієї епохи

48
. Г. Г. Ігнатенко 

спеціально вказує, що вперше декабристська тема «зазвучала у 
Шевченка саме в цій поезії»

49
. Але якщо у «Тризні» подвиг та ідеї 

декабристів овіяні якимось містичним ореолом та писані з 
романтично-езопівським пафосом, то у «Сні» вже присутній 
реалістично возвеличений непохитний засланець, політичний 
борець

50
. До речі, у своїй монографії І. І. Пільгук намагається знайти 

спорідненість між В. Раєвським та Т. Шевченком у зображенні 
«сословия невежд» та «пузатих» й «пикатих» чиновників. Між іншим, 
той же дослідник вважає, що на створення образу «Прометея» у 
«Кавказі» вплинули О. С. Пушкін та М. Ю. Лермонтов. Стосовно ж 
написання «Сну» Ф. Я. Прийма у своїй праці «Шевченко и русская 
литература XIX века» висловлює припущення, що одним з джерел 
опису образу декабриста-каторжника могли бути розповіді Варвари 
Рєпніної про С. Г. Волконського

51
. 

Через кілька років Кобзар сам стане жертвою царату, боротьбі з 
яким він присвятив майже усе своє свідоме життя. Найбільш гострі 
теми поезій Кобзаря у їх перегуку із декабристськими розглядає 
Г. О. Гайдай у серії популяризаторських і наукових робіт

52
. 

Майже на десятиліття Тарас Григорович буде виключений із 
політичного та літературного життя Росії. Але вже перші зустрічі на 
волі, перші поезії та нотатки, писані по дорозі до Петербургу свідчать, 
що живий інтерес до декабристів, готовність нести в народ їх ідеї не 
згасла. Зупинившись у Нижньому Новгороді, Тарас Григорович читав 
нову літературу про «первістків свободи», зокрема «Колокол» та 
«Полярную Звезду», де в цей час їх високо підносив О. Герцен. 
П. П. Филипович та його колега О. К. Дорошкевич висловлюють думку 
про вплив творів О. І. Герцена про декабристів на пізніші сприйняття 
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та оцінку їх Шевченком
53

, що, зокрема, збагатило засоби історичної 
типізації картин самодержавно-кріпосницької дійсності у творах 
Кобзаря. 

Там же, у Нижньому Новгороді 8 грудня 1657 р. Шевченком 
була закінчена поема «Неофіти», присвячена декабристам, 
поштовхом до написання якої став, на думку Є. П. Кирилюка, 
пушкінський вірш «Ліцинію»

54
. 

Як вважає ряд дослідників
55

, у образі Алкіда втілено героїзм та 
революційну стійкість декабристів. У цій поемі поет вживає 
революційну лексику О. С. Пушкіна та О. І. Герцена: «лицарі святі», 
«слово правди». Героям протиставляється «царство темне», яке 
уособлює в собі сили реакції. Пушкінський «Анджело» став 
поштовхом до написання поеми «Юродивий» (так вважає 
Є. П. Кирилюк). Дмитро Багалій пише, що Шевченко мав намір 
написати про них цілу поему

56
. 

Краєзнавчому аспектові проблеми присвячено цілий ряд робіт, 
написаних переважно в останні десятиліття. Більшість з них 
стосується часу перебування Шевченка на Україні у 1843–1845 рр.

57
. 

Але є й роботи українських дослідників, що розповідають про 
перебування Тараса Григоровича в інших краях царської Росії

58
. 

На закінчення хотілось би наголосити, що говорячи про ідейно-
естетичну та тематичну спільність Шевченка і декабристів, не варто 
забувати, що перший був ще й «достойним продовжувачем 
прогресивних традицій українського романтизму та народної 
творчості»

59
. Протягом всього життя українського генія хвилювала 

доля «невольників святих». Але не дивлячись на глибоку повагу 
Т. Шевченка до дворянських революціонерів, до їх безсмертного 
подвигу, неправильно було б ототожнювати його погляди з їхніми. 
Активну революційну боротьбу великий Тарас уявляв собі по-іншому. 
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АРХЕОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ «ДЕКАБРИСТИ І 

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 РОКУ» 

 
Декабризм – культурно-політичний феномен Росії ХІХ століття. 

Опозиційна, культурна та політична діяльність декабристів мала 
надзвичайно великий резонанс та вплив на розв‘язання соціальних 
проблем російського суспільства, творення Російської правової 
держави. Програмні документи лідерів руху декабристів декларували 
потребу вирішити селянське й аграрне питання – магістрального 
напрямку прогресивного розвитку вітчизни. Ось чому й сьогодні, коли 
в котрий раз відбувається перебудова соціальної сфери – черговий 
пошук справжнього власника землі на терені 1/6 світового суходолу є 
закономірним й актуальним дослідження історичного досвіду 
реформування села не тільки в соціальному, політичному, але й у 
науковому значенні. 

Історіографія проблеми «Декабристи і селянська реформа 1861 
року» за вірним визначенням московської дослідниці Наталії 
Аврамівни Рабкіної має «мізерно малу» літературу

1
. Це було сказано 

ще у 70-х роках ХХ ст. Справа не покращилася й до сьогодення. 
Звичайно, що колишня співробітниця Державного історичного музею з 
м. Москви, зробила значний внесок у дослідження цієї проблеми. Її 
праці 60–70-х років минулого століття з окремих сюжетів проблеми 
змістовні, концептуально вірні, висновки не втратили свого значення 
й зараз. Нам відомі її п‘ять розвідок, зокрема, солідна монографія 
написана у вигляді нарисів про окремих декабристів, чия активна 
діяльність тісно зв‘язана з підготовкою й реалізацією реформи 1861 р. 
заслуговує шани й зараз

2
. 

Історіографічна база нашого дослідження досить різноманітна. 
Це, зокрема, архівознавчі розвідки та спеціальні дослідження 
дореволюційних та радянських декабристознавців. Шани 
заслуговують праці О. О. Корнілова, В. І. Семевського

3
 та 

М. В. Нєчкіної, М. М. Дружиніна
4
, а також колишнього доцента 

Полтавського педагогічного інституту Л. О. Медведської
5
, в яких 

ґрунтовно й переконливо проаналізували конституційні проекти 
лідерів руху декабристів, зокрема, «Руської Правди» П. І. Пестеля і 
«Конституції» М. М. Муравйова, частково розкрита діяльність 
звільнених від покарання декабристів звільнених від покарання 
декабристів у часи підготовки й проведення реформи 1861 р. 

Історіографічні сюжети проблеми «Декабристи і селянська 
реформа 1861 року» мають солідну наукову, літературну і 
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документальну основу для об‘єктивного осмислення і визначення 
перспективних напрямків подальшого вивчення теми. Умовно її 
поділяємо на три напрямки дослідження: 1) евристичне забезпечення 
археографічної основи досліджень; 2) аналіз наявної наукової, 
публіцистичної та популярної літератури; 3) виявлення досягнень, 
вияснення перспективних напрямків вивчення цієї проблеми в 
майбутньому. 

Занурення в проблему переконало мене, що необхідно 
зупинитися на першому напрямку вивчення проблеми, а саме – 
археографічного забезпечення історіографічного вивчення ставлення 
декабристів до селянського питання, зокрема, до підготовки й 
проведення селянської реформи 1861 р. 

Ми не аналізуємо еволюцію поглядів декабристів на селянське 
питання, зафіксовану в програмних документах. Це окрема, значуща 
проблема декабристознавства. Вона чекає свого дослідника. Ми в 
меншій мірі будемо зачіпати й окремі сюжети роздумів декабристів 
під час заслання, як це, наприклад, зробили М. О. Фонвізін та 
І. І. Пущин на політику уряду у селянському питанні. Завдання нашої 
доповіді полягає в тому, щоб показати археографічне вивчення 
проблеми «Декабристи і селянська реформа 1861 р.» в 
історіографічній спадщині декабристознавців всіх поколінь та часів, 
провідних представників різних шкіл та напрямків. 

Важливим є той факт, що у роки існування таємних 
декабристських організацій селянське питання розроблялося як 
складна, малознана теоретична й соціальна проблема, відбувався 
процес удосконалення формулювань, поглиблювався її зміст. 
Зокрема, Є. П. Оболенський у своїх спогадах про І. Д. Якушкіна 
відзначав, що як тільки останній вступив «в управління маєтком, 
думка про звільнення селян якщо не була реалізована, то тільки 
тому, що зустріла непереборну перепону у Петербурзі»

6
. 

Кінець 50-х – початок 60-х років ХІХ століття – період в історії 
Росії, коли частина тих же теоретиків з селянського питання 
практично втілювала в життя плани своєї юності. Тільки сумно, що 
більшість з них не дожила до реалізації великої мрії. І все ж таки, 
незначна кількість «споборників святої волі» активно і наполегливо, з 
молодечим запалом впроваджувала в практику життя теоретичні 
розробки 20-х років ХІХ століття селянського й аграрного питань. 
Їхньою заслугою було те, що вони свої роздуми і переживання, оцінки 
підготовки проектів та проведення в життя рішень уряду з 
селянського питання, своє бачення складних процесів, які 
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розвивалися у суспільстві, фіксували у своїх записках, щоденниках, 
спогадах та листах. 

Джерелознавчою основою історіографічного осмислення 
проблеми «Декабристи і селянська реформа 1861 року» є, в першу 
чергу, фрагменти про підготовку й проведення аграрної реформи в 
записках С. П. Трубецького, М. В. Басаргіна, А. Є. Розена, 
П. М. Свистунова та офіційні матеріали, які вийшли з канцелярії 
Нижегородського губернатора, колишнього члена ранніх 
декабристських організацій О. М. Муравйова

7
. Цей комплекс 

відображає особисті погляди декабристів на проблему, відтворює 
відношення різних суспільних груп Росії, у тому числі, поміщиків і 
селянства. Надзвичайно цікавими у цьому плані є записки 
А. Є. Розена. На жаль, третя частина цих записок практично 
маловідома фахівцям, не кажучи про широку читацьку аудиторію. 
Справа в тім, що у повному обсязі вони були видрукувані тільки один 
раз 1870 року в Німеччині, і нині є раритетом. 

Записки декабриста А. Є. Розена надзвичайно повні та 
змістовні. На нашу думку, вони забуті не по праву. За своїм змістом, 
фактичним матеріалом, логічним осмисленням подій швидше 
нагадують солідне наукове дослідження, ніж мемуарну працю. 
Матеріал про селянську реформу висвітлює не тільки складний шлях 
розробки проектів положень про звільнення селян, але й хід їх 
практичної реалізації, зокрема, в Україні. Андрій Євгенович Розен був 
активним впроваджувачем положень реформи як мировий 
посередник 2-го участку Ізюмського повіту Харківської губернії. 

Він з‘явився в Україні у 1855 році, щоб облаштувати маєток 
своєї дружини, в якому проживав їх син. Проїжджаючи Україною, він 
милується її природою, описує звичаї та характер українського 
селянства, наголошуючи на тому, що «малоросіяни в житті, у звичках, 
в одязі, натурою відрізняються від великоросіян»

8
. 

У кінці 1857 року А. Є. Розен з газети «Северная плела» 
дізнався про царський рескрипт від 20 листопада того року про 
вибори у Москві членів губернського комітету для «Обговорення 
проектів про покращання побуту селян». З кожного слова рескрипту 
«повіяло новим життям, новим часом», – занотовує колишній 
декабрист

9
. Він від‘їзджає до Прибалтики. Дорогою відвідує 

М. В. Басаргіна, С. Г. Волконського, Є. П. Оболенського, 
П. М. Свистунова. «Зустріч з всіма була самим втішним, відкрилося 
нове майбутнє, окреслився початок для реалізації давно задуманих і 
бажаних покращень, про які таємне товариство думало так щиро, і що 
являло задушевну мету його існування»

10
. 
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Повертаючись в Україну, барон скрізь бачив і чув, як всі 
розмовляли «про один головний предмет, про майбутні 
перетворення. Народ чекав терпеливо і слухав мовчазно»

11
. Серед 

поміщиків не було єдності в думках та вчинках. Так, він зустрів на 
квартирі Харківського архієпископа Філарета поміщиків, котрі 
притримувались думки, що переміни відбудуться нескоро і вони «не 
доживуть до звільнення селян»

12
. 

Важливим сюжетом історіографічного висвітлення проблеми є 
думка декабриста А. Є. Розена, яку в листах до П. М. Свистунова  9 
лютого 1858 р. та до Є. П. Оболенського від 23 квітня цього ж року 
підтримав І. І. Пущин: «говорять і друкують те, про що ми говорили 
пошепки»

13
. До П. М. Свистунова він писав: «Щасливий я тим, що 

гласно говорять про ту істину, за яку нам довелося постраждати. 
Щасливий, що дожив до того, що її офіційно визнали»

14
. 

А. Є. Розен наголошує на тому, що декабристи 20-х і 50-х років 
ХІХ ст. практично не поміняли своїх поглядів на селянське питання, 
залишившись послідовними ратаями скорішого його вирішення. Це 
підтверджує цікавий епізод зустрічі декабриста з імператрицею. 9 
серпня 1861 р. вона проїжджала через Ізюм, направляючись до 
Лівадії. На Тепловську поштову станцію, де міняли коней у царського 
екіпажі, А. Є. Розен скликав волосних старшин. Декабрист мав 7-
хвилинну розмову з нею. Імператриця запитала А. Є. Розена чи «не 
дуже важка нова посада для моїх похилих років?» Декабрист щиро 
відповів: «Ваша величність! У мене зберігається сила і бажання 
120-ти товаришів, які бажали сприяти звільненню селян, але 
були заслані після 14 грудня і не дожили (виділено – авт.); останні 
були звільненні у день коронації Государя, чоловіка Вашого…»

15
. 

Про збільшення  політичних свобод, дарованих селянам, як про 
важливий напрямок археографічного забезпечення історіографічного 
осмислення проблеми «Декабристи і селянська реформа 1861 р.» 
розповідають записки, спогад, щоденники  М. В. Басаргіна, 
М. І. Лорера, С. П. Трубецького, особливо А. Є. Розена, та інших 
«апостолів правди». Декабристи справедливо наголошують на тому, 
що поміщики спочатку вважали, що немає потреби спішити з 
розробкою проектів звільнення селян. Зокрема , С. П. Трубецький 
писав, що «дворяни Київської губернії сприйняли спочатку 
циркуляр… як просту інформацію…, і вважали, що можна залишити 
без відповіді»

16
. 

А. Є. Розен відзначає, що у 1858 р. розпочали працювати 
губернські комітети, які збирали пропозиції від повітових зборів 
дворянства пропозиції, що «могли сприяти поліпшенню побуту 
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селян». Членом Харківського комітету від Ізюмського повіту був 
А. Ф. Бакшин. Колишній декабрист подав до губернського комітету 
власнну «Доповідну записку»

17
. 

Цікавим є екскурс А. Є. Розена в історію закріпачення селян в 
Росії та розвитку думки, щодо їх звільнення. За своїм глибоким й 
переконливим викладом він не поступається ґрунтовному 
дослідженню, написаному ще у засланні у 1842 р. М. О. Фонвізіним 
«Про кріпосний стан землеробів в Росії»

18
.Варто привести витяги з 

праці А. Є. Розена про задум звільнення селян, що постійно 
проповідував «постійний подвижник звільнення селян» колишній 
декабрист М. І. Тургенєв. А. Є. Розен пише, що він пропонував 
ліквідувати рабство в Росії царським указом, «надавши селянам їх 
садиби і необхідну кількість землі без будь-якого викупу, або без 
винагороди поміщику»

19
, це було б скоро, легко і не збитково для 

казни держави (підкреслення наше – авт.). 
Цікаво, що А. Є. Розен пишучи про хід підготовки проектів 

реформи зосереджує свою увагу на діях нижегородського 
губернатора О. М. Муравйова, цитує виїмки з іменного рескрипту 
царя на його ім‘я. Принагідно зазначимо, що про реформатора 
декабриста-губернатора О. М. Муравйова згадує С. П. Трубецький

20
. 

Він відзначає, що імператор в ньому наголошує, що нижегородське 
дворянство завжди підтримувало уряд і тепер «перше поспішило 
скористатися випадком, подати приклад… сприяти залежним від 
нього засобами успіху… корисної справи для всіх у державі станів»

21
. 

Вражає глибоке знання А. Є. Розеном ходу розробки положень 
реформи. Він називає дати створення Олександром ІІ Особового 
(Головного) комітету з селянського питання (3.01.1858), поіменно його 
членів, обов‖язки членів губернських комітетів, напрямки їх роботи, 
аналізує працю Редакційного комітету, висвітлює різні проекти й 
судження з питання ліквідації кріпосного права. Автор  записок 
акцентує увагу на тому, що більшість пропозицій російського 
дворянства можна звести до трьох позицій: 1) Збереження 
поміщицьких прав (Тульська, Рязанська, Московська губернії); 
2) Захисники вотчинного права; 3) Повного знищення кріпосного 
права (Харківська, Київська та ін. губернії). 

Не менш важливий пакет документів про хід та проведення 
реформи сформований з табору противників реформи. Вони не є 
неоднорідними. Відрізняються вони також й змістовною 
завантаженістю та повнотою викладу фактів та думок. Звичайно їх є 
багато. Нам думається, що ще не всі вони введені в науковий вжиток. 
Проте, ми зупинимося на одній думці сучасника й активного учасника 
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реформи. Він залишив свої спогади про співпрацю з 
М. О. Муравйовим, про що, у свою чергу говорив губернатор у 
«Промові під час відкриття Нижегородського комітету…» 19 лютого 
1858 р.

22
 

Спочатку П. Д. Стремоухов був повітовим, а з 1861 року 
губернським маршалком нижегородського дворянства зайняв 
відкрито ворожу позицію до ліберального начальника. Він відзначав, 
що О. М. Муравйов був «людиною розуму неабиякого, але 
мрійливого». У свої 70 років ще був енергійним і дивував «старих його 
товаришів-декабристів» захопленим ставленням до селянської 
реформи

23
. Він мріяв добитися повного звільнення селян із землею і 

терміновим припиненням всіляких від поміщика зобов‘язань
24

. 
Автор спогадів акцентував увагу на тому, що губернатор був 

палким прихильником «своєї ідеї», не співчував та не підтримував 
думки більшості членів Нижегородського губернського комітету з 
селянського питання. О. М. Муравйов наполегливо обстоював думку 
про те, що необхідно «скоротити термін тимчасово-зобов‘язаного 
періоду», знищити всяку опіку поміщиків над селянами

25
, хоча, на 

думку автора спогадів про нього, «це не відповідало його ідеалам». 
З болем О. М. Муравйов зустрів «Положення 19 лютого», про 

що свідчить його коротка фраза – «бідні селяни». Як законослухняний 
чиновник, губернатор наполегливо запроваджував статті 
«Положення» в життя, не допускав ніякого свавілля, «впливав на весь 
хід справи по виконанню реформи»

26
. Одним із членів губернського з 

селянських справ «присутствія» від уряду, яких наполегливо 
підтримував О. М. Муравйов, був декабрист І. О. Анненков. Маршалок 
дворянства Нижегородської губернії наголошував на тому, що 
губернатор «дивився на селян, як на ображених, а на поміщиків 
взагалі, як на невиправних кріпосників»

27
. Поміщики, і це скромно 

визнавав П. Д. Стремоухов, часто були причиною селянських 
заворушень. 

Селяни відмовлялися виконувати панщину на користь 
поміщиків, вимагали землі без викупу. О. М. Муравйов об‘їжджав 
губернію, роз‘ясняв зміст «Положення», заспокоював селян, зокрема, 
прохав їх: «Ну – ви для мене це зробіть». У січні 1861 р. губернатор 
направить «Циркуляр земській поліції Нижегородської губернії» в 
якому радить місцевим органам влади терпеливо наставляти селян, 
застосовувати «знаряддя кари… тільки у крайніх випадках», 
добиватися поваги до себе у них

28
. 

Вчинки губернатора, на думку автора споминів, не досягали 
бажаного – селяни продовжували висловлювати свою обурення 
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реформою, а поміщики страхалися, що селянський протест набере 
більш серйозного розмаху. Консервативно налаштоване 
нижнегородське дворянство робило все, аби усунути ліберала-
губернатора: подавало скарги на нього міністрам, царю, 
розповсюджувало віршовані пасквілі, звинувачуючи його у 
зловживанні владою й бажанні натравити на поміщиків селян. 

Важливою археографічною основою в контексті 
історіографічного дослідження проблеми є листи декабристів. Це 
значний комплекс матеріалів, котрі широко використовувала у своїх 
дослідженнях Н. А. Рябкіна, зокрема,  чотири листи Г. С. Батенькова 
за 1858, 59, 60 роки до М. І. Муравйова-Апостола

29
. Після публікації у 

80-х роках ХХ ст. в іркутських виданнях цілої серії листів в окремих 
томах спогадів, щоденників декабристів у тому числі, присвяченому 
Г. С. Батенькову читач отримав можливість переконатися, що 
звільненні із заслання політичні в‘язні активно включилися у 
розв‘язання селянської реформи. 

Епістолярна спадщина декабристів не однорідна як за змістом 
так і фактичною насиченість. Одні респонденти торкалися аспектів 
реформи тільки фрагментарно (С. П. Трубецький, І. І. Пущин), інші з 
болем писали про позицію російського поміщицтва, їх небажання 
активно й позитивно розглядати положення іменних рескриптів царя. 
Є. П. Оболенський з сумом звинувачує І. І. Пущина у «байдужості до 
селянської справи»

30
. Останньому прийшлося оправдуватися тим, що 

він не вміє «практично нічого у цій справі сказати»
31

. 
Заслуговує уваги дослідника думка І. І. Пущина, який 

наголошував, що ще за часів Олександра І розроблялися проекти 
звільнення селян за «викуп», але за рахунок держави. Він твердить, 
що сам пропонував зібрати потрібний капітал шляхом запровадження 
спеціального податку «із всіх класів для цієї мети»

32
. Лист 

Є. П. Оболенському від 23 квітня 1858 р. цікавий ще й тим, що серед 
звільнених із заслання декабристів були різні думки про шляхи 
реформування селянської проблеми. «Ти, напевне, не ставиш під 
сумнів, що я завжди бажав і бажаю тепер звільнення селян – радію 
сердечно, що стан речей розпочав реалізовуватися»

33
. 

Листи Є. П. Оболенського, його практична діяльність й активна 
участь у підготовці й проведені реформи 1861 р. у калузькій губернії 
спростовують думки дореволюційної історіографії про декабриста як 
«святого» й «покірного» старця. Він був й залишився активним 
захисником ідеї звільнення селян, повністю не розділяв урядової 
позиції

34
. Спочатку рефреном у його листах проходить думка, що 

інтереси селян та поміщиків будуть розв‘язання полюбовно. У листі 
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від 24 лютого 1857 р. він наголошує, що деталі цієї важливої справи 
будуть обговоренні, «так, що обидві сторони будуть задоволенні»

35
. 

Пізніше автор в інших листах висловлював сумнів у можливості 
успішного розв‘язання цього питання, бідкався. Що уряд й панівний 
клас затягують вироблення основ реформування села. 

Листи О. М. Муравйова до брата М. М. Муравйова просякнутий 
тревогою й чекання Маніфеста та Положень про звільнення селян. 
Відомо, що в Нижній Новгород ці документи привіз генерал 
Шаховський і в цей же день були зачитані у кафедральнім соборі, а ті, 
хто не вмістився у храмі, слухали їх з сходів церкви

36
. Губернатор, 

розуміючи, що змістом реформи селяни будуть незадоволені вважав, 
що «необхідно утримати селян на місцях їх проживання, в 
противному випадку всі підуть губернське місто, чого допустити не 
можливо»

37
. 
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ПРОБЛЕМА «ДЕКАБРИСТИ І СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 РОКУ»: 
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Декабризм – культурно-політичний феномен Росії ХІХ ст. 

Опозиційна, культурна, соціальна діяльність декабристів мала 
надзвичайно великий резонанс та вплив на розв‘язання соціальних 
проблем російського суспільства, творення Російської правової 
держави. Програмні документи лідерів руху декабристів декларували 
потребу вирішення селянське й аграрне питання – магістрального 
напрямку прогресивного розвитку вітчизни. Ось чому й сьогодні, коли 
в котрий раз, відбувається перебудова соціальних проблем – 
черговий пошук справжнього власника землі на терені 1/6 світового 
суходолу, є закономірною й актуальною не тільки в політичному, 
скільки в науковому значенню. 

Історіографічні сюжети проблеми «Декабристи і селянська 
реформа 1861 року» мають солідну наукову літературну й 
документальну основу для об‘єктивного осмислення і визначення 
перспективних напрямків подальшого вивчення. Умовно її поділяємо 
на три напрямки дослідження: 1) евристичне забезпечення 
археографічної основи досліджень; 2) аналіз наявної наукової, 
публіцистичної та популярної літератури; 3) виявлення досягнень, 
вияснення перспективних напрямків вивчення цієї проблеми в 
майбутньому. 

Історіографічна база нашого дослідження досить різноманітна. 
Це й архівознавчі розвідки та спеціальні дослідження дореволюційних 
та радянських декабристознавців. Шани заслуговують праць 
О. О. Корнілова і В. І. Смевського

1
, а також М. В. Нечкіної і 

М. М. Дружиніна
2
, в яких ґрунтовно й переконливо проаналізували 

конституційні проекти лідерів руху декабристів, зокрема «Руської 
Правди» П. І. Пестеля і «Конституції» М. М. Муравйова, частково 
розкрита діяльність звільнених від покарання декабристів у часи 
підготовки й проведення реформи 1861 р. 

Ми не аналізуємо еволюцію поглядів  декабристів на селянське 
питання, зафіксовану в програмних документах. Це окрема, значуща 
проблема декабристознавства. Вона чекає свого дослідника. 
Завдання нашої доповіді полягає в тому, щоб показати вивчення 
проблеми «Декабристи і селянська реформа 1861 р.» в 
історіографічній спадщині декабристознавців всіх поколінь та часів, 
провідних представників різних шкіл та напрямків. 
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Важливим є той факт, що у роки існування таємних 
декабристських організацій селянське питання, розроблялася  як 
складна, мало знана теоретична й соціальна проблема, відбувався 
процес вдосконалення формулювань, поглиблювався зміст її 
значення. Кінець 50-х початок 60-х років ХІХ ст. – період в історії 
Росії, коли частина тих же теоретиків з селянського питання 
практично втілювали в життя теоретичні плани своєї юності. Тільки 
сумно, що більшість з них не дожила до реалізації великої мрії. Та ж 
незначна кількість «споборників святої волі» активно й наполегливо, з 
молодечим запалом, впроваджувала в практику життя теоретичні ідеї 
20-х років ХІХ ст. з селянського й аграрного питань. Заслугою їх є й 
те, що вони свої роздуми й переживання, оцінки про підготовку 
проектів та проведення рішень уряду з селянського питання в життя, 
своє бачення складних подій, що розвивалися у суспільстві фіксували 
у своїх записках, щоденниках, спогадах та листах. 

Джерелознавча основа історіографічного осмислення проблеми 
«Декабристи і селянська реформа 1861 р.» є, в першу чергу, 
фрагменти про реформу 1861 р. із записок С. П. Трубецького, 
М. В. Басаргіна, А. Є. Розена, П. М. Свистунова та офіційних 
матеріалів, що вийшли з канцелярії Нижегородського губернатора, 
колишнього члена ранніх декабристських організацій 
О. М. Муравйова. Цей комплекс документів відбивають особисті 
погляди декабристів на цю проблему, відтворює ставлення різних 
груп громадянства Росії, у тому числі поміщиків та селянства. 
Надзвичайно цікавими, у цьому плані, є записки декабриста 
А. Є. Розена. На жаль, третя частина цих записок практично мало 
відома фахівцям, не кажучи про широку читацьку аудиторію. Справа 
в тім, що в повному обсязі вони були видруковані тільки один раз у 
1870 р. в Німеччині, і нині є раритетом 

Записки декабриста А. Є. Розена надзвичайно повні та 
змістовні. За своїм змістом, фактичним матеріалом, логічним 
осмисленням подій швидше нагадують солідне наукове дослідження, 
ніж мемуарну працю. Матеріал про селянську реформу висвітлює не 
тільки складний шлях розробки проектів положень про звільнення 
селян, але й хід їх практичної реалізації, зокрема, в Україніі. Андрій 
Євгенович Розен був активним впроваджувачем положень реформи 
як мировий посередник 2-ої дільниці Ізюмського повіту Харківської 
губернії. 

Він з‘явився в Україні у 1855 р., щоб облаштувати маєток своєї 
дружини, в якому проживав їх син. Проїжджаючи Україною, він 
милується її природою, кліматом, описує звичаї та характер 
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українського селянства, наголошуючи на тому, що «малоросіяни в 
житті, у звичках, в одязі, натурою відрізняються від великоросіян»

3
. 

У кінці 1867 р. А. Є. Розен з газети «Северной пчелы» дізнався 
про царський рескрипт від 20 листопада цього року про вибори у 
Москві членів губернського комітету для «обговорення проектів про 
покращеня побуту селян». З кожного слова рескрипту «повіяло новим 
життям, новим часом», – занотує колишній декабрист

4
. Він від‘їжджає 

до Прибалтики. Дорогою відвідує М. В. Басаргіна, С. Г. Волконського, 
Є. П. Оболенського, П. М. Свистунова. «Побачення з усіма було 
самим втішним, відкрилося нове майбутнє, окреслився початок для 
реалізації давно задуманих і бажаних покращань, про які тайне 
товариство думало так щиро, і що являло задушевну мету його 
існування»

5
. 

Повертаючись в Україну барон скрізь бачив і чув, як всі 
розмовляли «про один головний предмет, про майбутні 
перетворення. Народ чекав терпляче і слухав мовчазно»

6
. Серед 

поміщиків, навпаки, не було єдності в думках та вчинках. Зустрівшись 
на квартирі харківського архієпископа Філарета поміщики, котрі 
дотримувалися думки, що ці переміни відбудуться не скоро, що вони 
«не доживуть до звільнення селян»

7
. 

 
1. Корнилов А. А. Крестьянская реформа. – СПб., 1905. 
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ДЕКАБРИСТСЬКИЙ РУХ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКІВ УКРАЇНИ 

(СЕРЕДИНА 30-Х – ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х РР. ХХ СТ.) 
 

Декабристи традиційно залишаються найбільш шанованою 
революційною тематикою у наукових доробках вчених Радянської 
України. З кожним роком збільшується кількість науково-популярних 
праць. Все наполегливіше радвлада запроваджувала марксистько-
ленінську методологічну концепцію, котра вимагала поголовної 
революціонізації руху декабристів, розпочалася перебудова 
історичної науки. Знову повернулися до університетської освіти, 
оскільки Інститути народної освіти себе не виправдали, відбулися 
кардинальні зміни і в галузі академічних галузевих інститутах. 

Перебудова історичної освіти в СРСР, що розпочалася з 
середини 30-х років, сприяла планомірному і всебічному вивченню 
історії нашої країни взагалі та декабристського руху зокрема, 
розвитку його документальної бази. Тривала далі публікація слідчих 
справ декабристів. Побачили світ наступні томи документів 
«Восстание декабристов» (т. 9–11) 

Дев‘ятий том містить матеріали двох активних учасників 
повстання Чернігівського полку, членів Південного товариства 
М. П. Бестужева-Рюміна і С. І. Муравйова-Апостола. До десятого 
тому ввійшли слідчі справи керівників Тульчинської та Кам‘янської 
управи О. П. Юшневського і О. П. Барятинського, С. Г. Волконського 
та В. Л. Давидова. Одинадцятий том, як і два попередні були 
присвячені діяльності південців

1
. Деякі важливі матеріали 

публікувалися окремими виданнями. 
Вийшов у світ збірник нових матеріалів про декабристів, де 

були вміщені записки, листи О. М. Муравйова, М. О. Бестужева, 
Г. С. Батенькова М. А. Фонвізіна та інших членів таємних 
декабристських організацій. Вони розкривають процес формування 
ідеології декабристів, виявляють революційну спадковість між ними і 
наступними поколіннями борців проти самодержавства

2
. 

Значно збагатилася превиданими мемуарами спадщина 
«апостолів правди». Деякі з них стали бібліографічною рідкістю, а інші 
вимагали більш ретельної звірки з оригіналами та доповненням 
науковим апарато. Ряд нових документів з опублікованої літературної 
спадщини К. Ф. Рилєєва, В. К. Кюхельбекера та інших декабристів-
літераторів склали два томи «Литературного наследия»

3
. 

Виходили окремими виданнями і листи декабристів. Вони 
значною мірою конкретизували обстановку передгрудневої пори, 
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зародження, розвиток й становлення ідеології «споборників святої 
волі»

4
. 
Важливими джерелами для вивчення життя декабристів на 

Кавказі, у Забайкаллі є перевидання «Записок» М. М. Волконської. 
Нове видання підготовлене з урахуванням матеріалів про 
декабристів, виявлених та опублікованих у ці роки. З описів 
рукописних матеріалів стали відомі щоденники С. І. Кривцова, 
робочий зошит В. К. Кюхельбекера

5
. 

Помітним явищем у декабристознавчій літературі було видання 
вибраних творів декабристів. Вперше в одному виданні було зібрано 
все цінне з творів декабристів, їхніх слідчих справ. Їх думки з різних 
питань економічного, політичного й соціального життя країни

6
. 

В Україні у цей період були опубліковані: «Памятная книжка 
лицея» та «Ведомость успеваемости» ліцеїстів І. І. Пущина, 
В. К. Кюхельбекера; виписки із «Журнала исходящих бумаг 
Каменской конторы за 1821 год»; збірник літературних творів та 
невеликі повідомлення про документи декабристів, що зберігаються в 
архівах нашої вітчизни

7
. Необхідно зазначити, що в ці роки не були 

опубліковані значні архівні матеріали ЦДІА україни у м. Києві про 
декабристів. Наприклад, справу «Об исчеслении и возмещении 
убытков понесенных жителями г.Василькова и Васильковского повета 
Киевской губернии при подавлении восстания Черниговского 
полка…» та відношення московського генерал-губернатора про 
встановлення нагляду за С. Г. Волконським

8
.Оцінюючи в цілому весь 

опублікований архівний, мемуарний та епістолярний матеріал за ці 
роки, слід відзначити, що він значно розширив документальну основу 
радянського декабристознавства, збагатив новим конкретним 
матеріалом ті проблеми, які вивчалися, дав змогу звернутися до 
аналізу ще недостатньо висвітлених його сторін. 

З розширенням документальної бази радянські дослідники і, 
зокрема, декабристознавці РСФСР, крім проблем історії таємних 
організацій, що вивчалися раніше, розробки лідерами руху проектів 
конституцій, підготовки та проведення повстань у Петербурзі та в 
Україні, сибірського періоду життя декабристів, звернулися до 
дослідження важливих тем формування світогляду декабристів, їх 
зв‘язку з демократичними колами Росії, просвітительської діяльності 
дворянських революціонерів на засланні, роль окремих членів 
товариства в русі Росії

9
. Справжньою енциклопедією 

декабристознавства по праву є двотомна монографія академіка 
М. В. Нечкіної, яка була удостоєна Золотої медалі АН СРСР

10
. 
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Певних успіхів у вивчення руху декабристів досягли в цей 
період історики України. Звернувшись до аналізу різних сторін 
діяльності декабристів, вони виходили з важливої істотної риси 
декабризму – єдності руху декабристів. Набагато повніше і з 
правильних методичних позицій почали висвітлюватися соціально-
економічні та політичні передумови руху декабристів. Докладно 
розкриваючи стан виробничих сил у сільському господарстві і 
промисловості, зміни, що відбулися в середовищі дворянства та 
селянства, автори досліджень обгрунтовують своє положення про те, 
що передові суспільні сили Росії вбачали шлях до перетворення 
країни через знищення самодержавства та кріпацтва. Необхідно 
відзначити, що в ряді праць вивчалося зростання антикріпосницьких 
настроїв серед селянства, його прагнення до визволення, як одна з 
передумов, що впливала на виникнення декабристського руху

11
. 

Фактичний матеріал, грунтовні висновки авторів зазначених 
праць переконливо викривають вигадки радянської, особливо 
російської історичної науки, в котрих наполегливо звинувачувалися 
історики України 20–30-х років в їх буржуазно-націоналістичних 
нахилах, бажанні довести «осібний шлях розвитку економіки 
України», заперечували спроби довести  її тісний зв‘язок з країнами 
Західної Європи. 

Велике місце в дослідженнях посідали ідеологія та політичні 
програми руху декабристів. Основна увага зосереджувалася на 
порівнянні завдань поставлених в «Русской правде» П. І. Пестеля та 
«Конституції М. М. Муравйова». Розходження щодо оцінки «Русской 
правды» як більш демократичної, не було. В ній, як вважали автори 
цих праць, позитивно розв‘язувалися основні проблеми часу: 
знищення самодержавства та його державних інститутів, скасування 
кріпосного права і наділ селян землею, знищення дворянських 
привілеїв та станів, встановлення республіки

12
. 

Аналізуючи «Русскую правду», вчені звернули увагу на 
розв‘язання в ній національного питання, і зокрема польського. Цьому 
сюжету присвячена  спеціальна стаття. ЇЇ автор переконливо показав, 
що розв‘язати цю проблему можна було на підставі докладного 
співставлення положень програми П. І. Пестеля, слідчих справ, де 
відбиті відповіді з цього питання, і конкретну практичну діяльність 
південного та Польського патріотичного товариств. Зовсім інша 
справа, що «дворянська обмеженість, властива всьому 
революційному рухові декабристів в цілому, відбивалася і в їхніх 
поглядах на польське питання і позначилася, зокрема, в практиці їх 
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взаємин з поляками, відбивалася, зокрема, в незжитих ще 
великодержавних тенденціях»

13
. 

 
1. ВД. – Т. ІХ. – М., 1950; Т. Х. – М., 1953; Т. ХІ. – М., 1954. 
2. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. – М.,1951; 

Воспоминания Бестужевых. – М., 1951; Декабристы. Новые материалы. – 
М., 1955 та ін. 

3. Декабристы-литераторы. – М.; Л., 1956. – Т. 59. – Кн. І. – С. 479–500; 
М., 1956. – Т. 60. – Кн. І. – 670 с.; Кн. І. – 459 с. та ін. 

4. Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. 1811 
1821. – М., 1936; Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толя. – 
М., 1935 та ін. 

5. Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. 
– М., 1938. – Вып. І. – С. 61–66; М., 1952. – Вып. ХІІ. – С. 43–56; Записки 
княгини М. Н. Волконской. – 2-е изд. – Чита, 1956 та ін. 

6. Избранные социально-политические и философские произведения 
декабристов: В 3-х т. – М., 1951. 

7. Документи опубліковані у кн.: О. С. Пушкін (Статті та матеріали). – 
К., 1938. – С. 162–169; 180–193; Лист графа Седльніцького до князя 
Лобковіца // УІЖ. – 1959. – № 6. – С. 116–117 та ін. 

8. ЦДІА України у м. Києві. – Ф. 533. – Оп. 2. – Спр. 53; Оп. 808. – 
Спр. 111 та ін. 

9. Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. – М., 1947; 
Аксенов К. Д. Северное общство декабристов. – Л., 1951; Чуковская Л. К. 
Декабристы исследователи Сибири. – М., 1951 та ін. 

10. Нечкина М. В. Движение декабристов: В 2-х т. – М., 1955. – Т. 1. – 

481 с.; Т. 2. – 505 с. 
11. Ястребов Ф. О. Нариси з історії України. – Вип. VІІІ. Україна в 

першій половині ХІХ століття. – К., 1939; Гуржій І. О. Розклад феодально-
кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини 
ХІХ ст. – К., 1945. – 452 с. та ін. 

12. Лысенко Н. Н. Декабристы на Украине // Советская Украина. – 
1951. – № 9. – С. 119–124; Його ж. Декабристський рух на Україні. – К., 1954. 
та ін. 

13. Медведская Л. А. Южное общство декабристов и Польское 

патриотическое общество // Очерки из истории движения декабристов. – 
М., 1954. – С. 319. 



180 

 

ДЕКАБРИСТСЬКА ТЕМА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ 

УКРАЇНИ (1935–1980 РР.) 
 

Суспільно-політичне життя першої чверті ХІХ ст. завершилося 
відкритим збройним виступом. 14 грудня 1825 р. на засніжений 
Сенатський майдан Петербурга вийшли перші революціонери Росії. 
Наприкінці грудня цього ж року в Україні, біля м. Василькова на 
Київщині, повстав Чернігівський піхотний полк, очолюваний 
С. І. Муравйовим-Апостолом та М. П. Бестужевим-Рюміним. 

До вивчення руху декабристів зверталося не одне покоління 
літераторів та філологів, написавши значну кількість наукових та 
популярних праць про рух в цілому, зокрема про літературну працю 
декабристів-літераторів, їх контактів з передовими літераторами 
Росії. 

М. В. Нечкіна, чи не одна з перших радянських 
декабристознавців, звернула увагу на плідну працю 
літературознавців України на ниві дослідження окремих аспектів 
декабристознавчого літературознавства, зокрема професора 
Київського університету В. І. Маслова і Д. М. Косарика – українського 
пушкініста, який в силу цього розкривав зв‘язки російського поета з 
Південним товариством

1
. 

У другій половині 30-х – середині 50-х років значно зростає 
кількість літературознавчих праць про декабристів, підвищується їх 
якість, наполегливо стверджуються ленінські оцінки їх діяльності, як 
перших революціонерів Росії, стають більш аргументованими 
висновки, розширяється коло досліджуваних питань. 

Найплідніше розроблялася тема «Декабристи і Пушкін». В цей 
період плідно над нею працювали Д. М. Косарик, І. Я. Стелецький, 
В. І. Маслов

2
. У своїх дослідженнях вони не тільки використали нові 

фактичні матеріали, що висвітлювали тісній зв‘язок поета з 
декабристами, а й прийшли до досить важливого висновку про те, що 
«зв‘язок Пушкіна з декабристами йшов у двох напрямках – по лінії 
особистих взаємин… і в напрямку ідейної близькості їхнього 
світогляду, політичних ідей, літературних смаків, історичних інтересів, 
трактування ідей самобутності й народності»

3
. 

Літературознавці, підкреслюючи близькість О. С. Пушкіна до 
декабристів, обстоювали положення про те, що поет не належав до 
таємного товариства. У трактовці В. І. Маслова це дискусійне питання 
дістає правильне розв‘язання: «справді поет формально не був 
членом жодного із існуючих тоді політичних товариств…, але ідейно 
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був близьким до них і відігравав надзвичайно видну роль в історії 
революційної боротьби в Росії»

4
. Ще раніше цю думку висловив 

Д. М. Косарик
5
. Її поділяли й інші дослідники. Так, В. Смирнов-

Ульяновський писав: «Пушкін не був членом таємних товариств 
декабристів…, але його… революційні вірші були в пам‘яті

6
 кожного 

учасника цих повстань і закликали до боротьби з самодержавством». 
Висновки українських дослідників про ставлення О. С. Пушкіна 

до декабристів цінні ще й тим, що вони торкалися слабо розробленої 
проблеми декабристського руху – «Декабристи та їх попутники». 

Не менш успішно досліджувалися й інші питання проблеми: 
розвиток декабристами-літераторами революційних традицій 
російської літератури

7
, роль і місце окремих декабристів-

письменників у розвитку літератури народів Росії
8
, вплив їх на 

формування поетичних талантів в Україні
9
 та ін. Ретельне вивчення 

цих тем дало змогу літературознавцям України зробити правомірний 
висновок про те, що літературна творчість декабристів не минула 
даремно, а їхні твори ще довго читалися передовою інтелігенцією 
країни. І не тільки тому, що в творах декабристів-літераторів 
підкреслювався глибокий патріотизм, гуманні засади та революційний 
пафос, а й тому, що головний лейтмотив їх творчості – протест проти 
тиранії й кріпосництва, прославлення патріотичного громадського 
обов‘язку й готовність пожертвувати собою в ім‘я свободи народу, 
батьківщини, заклик до розв‘язання соціальних проблем, боротьби з 
царями-тиранами

10
. 

Однак правильність деяких висновків, висловлених в той період 
літераторами в цих питаннях, викликає сумнів. Наприклад, С. Я. Жук 
необґрунтовано твердить, що творчість поетів-декабристів відбиває 
інтереси відірваних від народу учасників «грудневої змови», а в поезії 
К. Ф. Рилєєва відчутні сумніви в можливості перемоги

11
. 

Свій внесок у вивчення проблеми «Декабристи та 
демократична культура» внесли такі вчені, як Л. А. Булаховський, 
який досліджував твори О. О. Бестужева-Марлінського з точки зору 
лінгвістики. Високо оцінюючи письменника як видатного белетриста, 
Л. А. Булаховський підкреслює вплив його на творчість багатьох 
прихильників його таланту. Л. А. Курилова – автор праці про 
епістолярний стиль декабриста С. Г. Батенькова. Вона спростовує 
думку про те, що мова декабриста, панівна в літературі 20-х років 
ХІХ ст. «неудобопонимаемая». Ретельний аналіз дав змогу 
Л. А. Куриловій довести безпідставність цього твердження, оскільки 
насправді мова С. Г. Батенькова надзвичайно художня, насичена 
яскравими метафорами, порівняннями

12
тощо. 
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Місце В. Ф. Раєвського в історії російської літератури розглядає 
А. Г. Колесников. Критико-біографічним нарисом, що охоплює всі 
сторони життя й діяльності В. Ф. Раєвського, автор започаткував 
вивчення декабризму в республіці шляхом поглибленої конкретизації 
ролі й місця окремих членів у декабристському русі. Це дозволило 
А. Г. Колесникову дослідити питання про публіцистичну діяльність 
декабриста як важливого методу боротьби проти самодержавства

13
. 

Історія українського народу в творчості декабристів – важливе 
хоч ще й слабо висвітлене питання проблеми «Декабристи й 
демократична культура народів Росії». Слід відзначити, що, 
незважаючи на глибоке вивчення окремих аспектів цієї проблеми, в 
цілому вона ще не розкрита як слід. Узагальнену працю по ній ще не 
написано

14
. 

Літературознавці, як і історики, часто зверталися до вивчення 
історичного минулого українського народу в творах декабристів. 
Українська тематика в творчості «апостолів свободи» знайшла своє 
висвітлення в статті Л. А. Лебедєвої. Тут порушено багато аспектів 
проблеми, які раніше випускалися із поля зору або недооцінювалися 
літераторами республіки. Докладно зібрані й уважно проаналізовані 
думки декабристів з цього питання, дозволили авторові статті прийти 
до правильного висновку про те, що «українська тема у творчості 
декабристів мала велике значення у боротьбі» за революційне 
оновлення Росії, «сприяла зміцненню й розвитку принципів 
революційного романтизму», підводила діячів передової російської 
літератури до необхідності «реалістично точного, етнографічно 
правильного зображення національного життя народів країни»

15
. 

Звичайно, що революціонізація думок декабристів, зокрема в 
галузі літературознавчих проблем була даниною вимогам 
заідеологізованого радянського декабристознавства в цілому та в 
окремій проблемі. Ось чому викликає співчуття й недовіру висновки 
Л. А. Лебедєвої та А. Г. Колесникова про використання публіцистики 
В. Ф. Раєвського, як і української проблематики в боротьбі з 
самодержавством. 

Наполегливо розроблялася українська тематика в творчості 
декабристів і в наступному періоді розвитку радянського 
декабристознавства, котрий бере початок з другої половини 50-х 
років ХХ ст. і продовжувався до кінця 80-х років. Характерною 
особливість його є, в першу чергу, поява солідних монографічних 
праць, підготовлених професорами й доцентами філологічного 
факультету Київського національного університету, присвячених 
висвітленню окремих аспектів теми, та життю й літературно-
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суспільній діяльності окремих декабристів-письменників. Серед таких 
праць слід назвати книгу І. Я. Заславського та монографічне 
дослідження Г. Г. Ігнатенко. І. Я. Заславський показав К. Ф. Рилєєва 
як прогресивного діяча, що прагнув краще зрозуміти події минулого, 
осмислити процес у цілому, пізнати закономірний зв‘язок між 
минулим, сучасним та майбутнім

16
. 

Г. Г. Ігнатенко, характеризуючи ідейно-художню 
спрамованістьспрямованість творів В. Ф. Раєвського, Ф. М. Глинки, 
М. І. Гнєдича, В. К. Кюхельбекера, вказує на величезну силу їх поезії, 
що закликала до боротьби проти існуючого ладу. Авторка 
фундаментально досліджує твори декабристів, основне місце в яких 
відведено російській дійсності, сприйнятої через призму долі народів 
країни. саме з неї, підкреслює дослідниця, декабристи брали факти 
для обгрунтування своїх ідей соціальних змагань. Складовою 
частиною цієї дійсності була й героїка України, її історичне минуле

17
. 

Вплив революційної поезії декабристів на розвиток літератури у 
наступні роки після поразки збройного виступу, її роль у формуванні 
світогляду та літературної діяльності Лесі Українки, Івана Франка та 
інших дореволюційних, а також радянських письменників розглянуто у 
дослідженні З. В. Кирилюк. Зібраний значний матеріал, тонкий його 
аналіз дозволив авторові цієї невеликої за обсягом роботи поглибити, 
а в ряді випадків конкретизувати ряд аспектів проблем, пов‘язанних з 
опозиційною та літературною діяльністю декабристів, простежити 
поступовий розвиток їх ідей та конкретизацію прийомів та засобів 
відображення російської дійсності

18
. 

Життя й діяльність К. Ф. Рилєєва, його літературна спадщина 
дедалі більше привертає увагу дослідників. Ця сторінка декабризму 
вже стала традиційною в республіці. Г. Г. Ігнатенко написала ще одну 
досить цікаву книжку дослідників, що, безперечно, є досягненням в 
українському радянському декабристознавстві. В ній докладно й 
послідовно, з врахуванням складних суперечностей характеру й 
світогляду К. Ф. Рилєєва, розкривається його багатогранна діяльність, 
показана безмежна відданість ідеям – скасування кріпосного права та 
повалення самодержавства. Це одне з останніх і найбільш повних 
біографічних досліджень, присвячених К. Ф. Рилєєву, можна було 
сподіватися, що в ньому будуть розв‘язанні й дискусійні питання, такі 
як, наприклад, питання про місце народження поета. Проте, 
Г. Г. Ігнатенко тільки повторила ті протилежні судження, які існували 
до виходу її праці, тим самим залишаючи питання не вирішеним

19
. 

Позитивно оцінюючи звернення літературознавців до аналізу 
проблем декабризму в цілому, тобто широкого кола ідеологічних, 
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літературних та соціологічних явищ, що становлять основу 
виникнення й поширення декабристських ідей, слід відзначити 
недостатню аргументацію питання про конкретний вплив 
декабристської літературної школи на творчість українських 
письменників. На жаль, деякі положення, висунуті З. В. Кирилюк, 
лишилися без достатнього обґрунтування. 

Прагнення вчених-літературознавців розглядати творчість 
письменників-декабристів як «могутню течію» в передовій російській 
літературі, що характеризувалася «високим почуттям громадського 
обов‘язку, прагнення поставити слово на службу народові, справі 
боротьби за свободу»

20
, заслуговує на всіляку підтримку й подальшу 

розробку. 
Дуже важливою проблемою радянського декабристознавства 

цього періоду була проблема «Декабристи і Шевченко». Її розглядали 
в плані впливу творчості декабристів-літераторів (тематика, джерела, 
революційний пафос, антисамодержавна й антикріпосницьке 
спрямування) на розвиток і формування «музи» Т. Г. Шевченка, 
зокрема відомий український літературознавець І. І. Пільгук

21
. 

На відміну від істориків 20–30-х років, які вивчали ставлення 
Великого Кобзаря до «поборників святої волі», літературознавець 
звертається до недослідженого зовсім питання – впливу 
декабристських ідей на творчість поета-демократа. Автор з цього 
приводу пише: «Шевченка захоплювали твори декабристів тим, що 
вони були сповнені патріотичною гордістю за історичне минуле 
Вітчизни. Декабристи, відтворюючи в художніх образах історичні 
події, вславлювали волелюбивих героїв, що були виразниками 
кращих прагнень народу…, зображуючи визвольну боротьбу 
українського народу, мали прямий вплив на написання 
Т. Г. Шевченком історичних поем»

22
.Одночасно, підкреслює 

І. І. Пільгук Т. Г. Шевченко пішов значно далі декабристів у розумінні 
проблеми «герой» і «народні маси» в історичному процесі, 
продовжуючи розвивати демократичне спрямування в літературі 40–
60-х років, родоначальниками якого були декабристами й 
О. С. Пушкіна

23
. 

Цими питаннями цікавилися багато дослідників. Одні вивчали 
революційні традиції декабристів та їх вплив на світогляд і політичну 
діяльність Т. Г. Шевченка

24
, інші, як, наприклад, Г. О. Гайдай, своїми 

дослідженнями сприяли виявленню мало відомих зв‘язків поета з 
декабристами та їх оточенням. Г. О. Гайдай є автором понад 15 
праць з цих питань

25
. А це означає, що вчені не тільки досліджували, 

як поет засвоїв революційні гасла декабристського руху, а й, що 
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надзвичайно важливо, розглядали інший досить важливий бік 
питання – подальший розвиток Кобзарем цих традицій і практичне 
втілення їх у своїй творчості й діяльності. 

Отже, літературознавчі праці, присвячені декабристському 
рухові, що були опубліковані в Україні протягом 1935–1980 рр., 
свідчать, що літературознавці Радянської України досягли значних 
успіхів у дослідженні важливої теми визвольного руху в Росії першої 
чверті ХІХ ст. ;їхні праці переконливо свідчать, що розробка проблем 
на межі двох наук сприяє всебічному вивченню важливих сторінок 
нашого народу; дослідження писалися на основі марксистько-
ленінських вказівок про розвиток революційного руху в Росії,  
зневажливе ставлення до думок вчених з цих проблем 20–30-х років, 
як до буржуазно-націоналістичних; літературознавці нашої вітчизни 
висловили ряд нових положень про декабристів. Які сприяли 
подальшому поглибленому вивченню, як окремих аспектів теми, так і 
руху декабристів в цілому; аналіз літературознавчих праць виявляє і 
нові сюжети, які не були ще в полі зору вчених. Серед них слід 
назвати такі аспекти, як «І. Я. Франко і декабристи», 
«Літературознавча діяльність декабристів у період заслання і її вплив 
на розвиток літературних процесів у Росії» та ін. Заслуговує 
глибокого вивчення теми, зокрема впливу літературних ідей 
декабристів на формування М. В. Гоголя як письменника, а також 
відтворення декабристами історичної минувшини України у своїх 
щоденниках, записках та мемуарах, як ці літературні праці впливали 
на взаємозв‘язки літератур народів Росії. 
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ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ 

ДЕКАБРИСТА В. Д. СУХОРУКОВА 
 

До історії запорозьких козаків зверталося не одне покоління 
істориків, літературознавців, письменників та публіцистів, які 
репрезентували різні напрямки вітчизняної дореволюційної 
історіографії. Усім, особливо фахівцям, відомі праці 
М. І. Костомарова, А. О. Скальковського про українських козаків. 
Повернулися до широкого читацького загалу талановиті дослідження 
М. С. Грушевського і Д. І. Яворницького, що, як і раніше, так і тепер 
сприймаються неоднозначно. Був також забутий внесок у вивчення 
цієї проблеми інших дослідників у дореволюційні часи. До них 
належать професіональні історики й літератори, члени таємних 
організацій, які заявили про себе ще наприкінці І825 – на початку 
1826 р., а згодом були названі декабристами: це історики 
В. Д. Сухоруков та О. Й. Корнилович, а також письменники й поети 
К. Ф. Рилєєв і Ф. М. Глинка та ін. 

Історія запорозьких козаків в історико-літературиій спадщині 
декабристів – тема, яка ще не стала предметом спеціального вивчен-
ня. Про неї згадують літературознавці у передмовах до творів 
К. Ф. Рилєєва і Ф. М. Глинки, де розглядається діяльність 
З. Хмельницького та похід запорозьких козаків на Волинь. Вперше за 
радянської доби протягом чотирьох років публікувалася праця 
декабриста В. Д. Сухорукова, в якій він фрагментарно торкається 
історії запорозьких козаків, їх зв‘язків з козаками Дону. 

До найбільш цікавих радянських досліджень, де висвітлюється 
розробка декабристом Ф. М. Глинкою образу З. Хмельницького, його 
працю над написанням роману «Зіновій Богдан Хмельницький, або 
Звільнена Малоросія», належить праця української дослідниці 
Н. М. Жаркевич. Член-кореспондент НАН України Ф. П. Шевченко 
видрукував велику статтю про відбиття історичного минулого 
українського народу в творчості дворянських революціонерів, а 
харківські вчені розглянули історичну концепцію В. Д. Сухорукова. 
Однак, усі ці дослідження це тільки розсипані по окремих виданнях 
цінні матеріали, які самі по собі не дають змоги охопити всю 
проблему, а отже, виникає потреба негайного створення 
узагальнюючої праці. Запропонований нами матеріал, це тільки 
штрихи до серйозного дослідження теми, яка чекає на свого 
вивчення. 

Першочерговим завданням української історіографії на даному 
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етапі є зібрати, систематизувати й проаналізувати висловлення 
декабриста про історію Запоріжжя, звитяжний бойовий шлях 
Запорізьких козаків, роль визначних ватажків, боротьбу українського 
народу за своє визволення в ті часи тощо. Відомий український 
вчений Ф. П. Шевченко відзначав, що «історичні погляди декабристів 
знайшли відображення не тільки безпосередньо в їх історичних 
працях, але й у творах, присвячених різним питанням філософії, 
економіки, воєнної справи, у програмно-політичних та агітаційно-
публіцистичних документах, художньо-історичних статтях, а також у 
листах, щоденниках тощо». Це, з одного боку, створює певні 
труднощі у вивченні історичних поглядів... і, додамо й історії 
запорізьких козаків. Складність вивчення цього питання ще й у тому, 
що більшість історичних та художньо-літературних праць декабристів 
розкидана по окремих дореволюційних виданнях, як, наприклад, 
перші праці декабриста В. Д. Сухорукова. Не всі навіть провідні 
бібліотеки України мають у своїх фондах альманах «Русская 
старина» за 1824 р., в якому він друкувався. 

Зупинимося коротенько на думках К. Ф. Рилєєва і Ф. М. Глинки 
стосовно деяких аспектів українського козацтва. Ф. М. Глинка – автор 
незавершеного роману, присвяченого З. Хмельницькому, нас 
цікавить, насамперед, передмова до другого видання твору – 
першого в російській літературі роману на сюжети з історії України. 
Заслуговує на нашу увагу визначення Ф. М. Глинкою хто такий козак: 
«Усі думки сходяться на тому, що козаки завжди були народом, який 
любив славу й подвиг воїна». «Козак означало відважного 
вершника, – пише В. Д. Сухоруков, – який живе набігами й війною, не 
прив‘язаного до землі й домівки». «Народ», який любить славу й 
воєнні подвиги, це вам не карамзінське зневажливе люди, схильні до 
дикої вольності, ледарювання, розбійники тощо. 

Однією з причин появи козацької республіки, на думку 
В. Д. Сухорукова, була втеча селян від панської сваволі й гноблення. 
«Одні переховувалися, ... уникаючи утисків, яких зазнавав від 
володарів своїх, інші захоплювалися свавіллям, жадністю до здобичі 
й грабунків, прагнули в широкий степ до незалежних одноплемінників 
своїх...». Серед козаків, відзначає Ф. М. Глинка, були представники 
різних поколінь: 

Меж ними исть й пожившие, 
И юноши цветущих лет, 
И горемычные, с усами 
Под буркой с смурым башлыком?... 
Ф. М. Глинка, як і К. Ф. Рилєєв, зверталися до висвітлення 
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діяльності окремих видатних діячів козацької історії, зокрема ХVII ст., 
підводять читача до розуміння того, що вони, як представники 
українського народу, боролися за його щасття, за національну 
незалежність. К. Ф. Рилєєв, у творах «Гайдамаки», «Палій», у поемі 
«Войнаровський» висвітлює події, які офіційна історична наука за-
суджувала. Розповідаючи про Мазепу, К. Ф. Рилєєв ідеалізує його, як 
державного діяча, але одночасно відзначає його негативні людські 
риси характеру. Значну увагу поет приділяє 3. Хмельницькому,його 
думам про долю народу, і меншою мірою описує конкретні воєнні по-
ходи. Устами Наливайка він висловлює біль з приводу посилення на-
ціонального гніту. Якщо раніше, ніхто не рабствував «перед ляхом», а 
жив «як вільний з вільним, рівний з рівним», то тепер «усе зникло, як 
примара», і тепер козак у своїх союзниках бачить тільки «тиранів» 
К. Ф. Рилюев закликає до боротьби за вільну Малоросію, рідну йому. 
Його пройняв жах, коли він усвідомив в якій неволі перебуває 
Україна, він би волів «її вільною бачити» і тоді б був на Україні «рай». 

Декабристи-літератори першими в російській літературі 
звернули увагу на політику уряду Росії, спрямовану на знищення 
козацької вольності, а отже й самостійності України. Ф. М. Глинка у 
вірші «Набег Запорожских козаков из Сечи на Волынь» сумує з 
приводу знищення центру запортзькия козаків. Він твердить, що Січі 
уже немає давно, а історія її сприймається новими поколіннями 
українського народу як казка, а дехто й забув про неї зовсім, «уже й 
мови» немає у людей про Січ. 

Єдиної думки Ф. М. Гливка і К. Ф. Рилєєв про походження імені 
Богдан, яким виличали Хмельницького на Україні. К. Ф. Рилєєв 
вважає, що «Вождя-героя – Богом данным народа обший глас 
назвал». Вторить йому і Ф. М. Глинка. 

Глибоко досліджував деякі аспекти історії запорозьких козаків  
історик-декабрист В. Д. Сухоруков. Він належав до «579 осіб, 
притягнутих до слідства» і «знав про існування Північного товариства 
та його плани». 

Василь Дмитрович Сухоруков народився у м. Черкаську 
Області Війська Донського І січня 1794 р. в сім‘ї сотника. Вчився у Но-
вочеркаській військовій гімназії (1812 р.) та Харківському університеті 
(1815 р.). Після призначення у Донську військову канцелярію він 
«запропонував своїм товаришам» для проведення з користю часу та 
для особистого вдосконалення свого у вітчизняній словесності 
заснувати між собою товариство. Ми відносимо це Товариство до 
білядекабристських таємних організацій, які існували одночасно із 
декабристськими часто вони не пересікалися й не знали про 
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існування одне одного, але світогляд їх членів був дуже близький до 
світогляду дворянських революціонерів. Російські історики, зокрема 
Б. С. Абаліхін налічує їх близько десяти Донське товариство 
об‘днувало козацьку інтелігенцію, що ставила за мету «просвітити 
майбутнє покоління». 

У 1821 р. В. Д. Сухорукову доручили написати історію донських 
козаків. Він разом з М. Г. Кучеровим, А. К. Кушнаровим та 
В. П. Посновим розпочали збирати архівні матеріали, після 
переведення в Петербург В. Д. Сухоруков продовжує накопичувати 
документи і на початку 1822 р. почав писати історію донських козаків. 

Робота над історією Війська Донського звела його з відомими 
істориками, зокрема М. М. Карамзіним, який читав перші розділи пра-
ці В. Д. Сухорукова, надав можливість ознайомитися з потрібними 
місцями із свого рукописного тому «История государства 
Российского». В 1823 р. він приїздить у Москву. Тут знайомиться з 
археографами І. Ф. Калайдоввчем і П. М. Строєвим, директором 
Московського архіву Колегії закордонних справ Малиновським, 
працює в архіві. Знайомиться  він із майбутнім декабристом 
О. Й. Корниловичем, а згодом і з О. О. Бестужевим, К. Ф. Рилєєвим. 
Знайомство переросло у тісне співробітництво. Декабрист 
О. Й. Корнилович, відповідаючи на запитання Слідчої комісії у 
справах дворянських революціонерів від 29 грудня 1825 р. так 
пояснював своє знайомство з В. Д. Сухоруковим: «3в‘язок мій з 
Сухоруковим був літературний. Миразом видавали ―Старину Русскую‖ 
(насправді альманах називався ―Русская старина‖ – авт.) і, крім того, 
він давав мені свої статті для виправлення». 

Нариси з історії Війська Донського спершу публікувалися в 
російській періодиці – «Северном архиве», «Сыне Отечества», 
«Русской старине», – де висвітлювалися не тільки економічні, воєнні, 
а й політичні питання козацтва Дону. 

У листопаді 1826 р. В. Д. Сухоруков подав своєму 
безпосередньому начальнику І. Богдановичу свою працю «в чорнових 
зошитах, а в грудні військова канцелярія виділила один стос першого 
сорту білого гарного паперу для переписування набіло». І він почав 
переписувати набіло... 

Не зупиняючись далі на долі автора історії Війська Донського та 
його історичному творі, зауважимо, що рукопис його не зберігся. 
Дослідники користуються списком 1834 р., що з‘явився після 
переробки сухоруковського тексту його однодумцями, з якими він 
починав збирати архівні матеріали, але в значно зміненому вигляді, 
причому втрачено було гостроту соціальних проблем. 
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Праця В. Д. Сухорукова у новому обсязі видавалася двічі в до-
революційний час, і вже після смерті автора, мала неабиякий успіх. 
Останнє дореволюційне видання побачила світ у 1905 р. У радян-
ський час «Историческое описание Земли Войска Донского» без всту-
пу публікувався у журналі «Дон». Воно відрізняється від попередніх 
двох видань тим, що в ньому поновлені викинуті царською цензурою 
цілі шматки. Радянські дослідники вважають, що в список 1834 р. 
було внесено суттєві зміни, що спотворили текст декабриста-історика. 

Закінчуючи стислу біо-бібліографічну довідку про 
В. Д. Сухорукова та його працю, підтримуємо компентентних 
дослідників історичної спадщини історика Війська Донського, які 
вважали, що «думки, висловлені донським літописцем з цілого ряду 
питань ранної історії нашого краю, до сьогодняпвдього дня, по суті, 
лишаються останньою точкою зору, оскільки, крім історика-
декабриста, цими питаннями докладно не займався ще жоден 
фахівець», а він був справжнім донським істориком. 

До теоретичних питань, над якими працював В. Д. Сухоруков 
віднесемо положення про «Поле» та походження слова «козак», 
зародження козацтва тощо. 

Заслуговує уваги спроба В. Д. Сухорукова визначити час, коли 
з‘явилися козаки Декабрист-історик услід за В. М. Татищевим і 
В. М. Болтіним схиляється до думки, що козаки з‘явилися за часів 
татаро-монгольської навали: «Ім‘я козак стало відомо в Росії від 
монгольських баскаків, які, начальствуючи в деяких російських містах, 
мали при собі козаків для охорони своєї та для інших потреб». 

В. Д. Сухоруков вважає,що «дніпровські козаки за походження 
своїм, поза всчкив сумнівом, суть найдавніші із усіх, початок іх 
віднести можна до берендеїв-черкас і в, які в співтоваристві з торками 
й печенігами звалися з 1146 року чорними клобуками». Зупиняється 
автор і на ролі Польщі в об‘єднанні козацької маси, внісши в її 
середовище організаційний порядок з метою захисту прикордонних 
території, а саме термін «козак» впроваджений королем 
Сигізмундом ІІ. Козаки дістали «у власність свою міста Канів та 
Черкаси», а жителі міст Черкас і «дали привід до назви черкасами 
козаків малоросійських, запорізьких, слобідсько-українських, взагалі 
усіх малоросіян». 

Серед конкретних історичних питань, яким приділяв увагу 
В. Д. Сухоруков необхідно відзначити стосунки Донських і 
запорозьких козаків. Насамперед він відзначив, мешканці 
«українських міст» часто приїжджали на Дон, привозили «різні запаси 
і там або продавали їх, або вимінювали на коней, захоплених 
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козаками у азовців і кримці». Та товарообмін був не єдиним із видів 
зв‘язків козаків різних регіонів. Багато документів, які приводить 
автор, свідчать про спільні воєнні дії обох козацьких військ. У 1621 р. 
донські і 400 запорозьких козаків на чолі з отаманами Сулимою, 
Шилом і Яцьком «ходили за Чорне море і приступили до міста Ризе й 
двору паші». Цей похід завершився безуспішно. Тільки «30 чолов. 
черкас» повернулися додому. І таких доказів спільних дій козаків Дону 
і Запоріжжя В. Д. Сухоруков наводить багато, що свідчить не тільки 
про військове побратимство козаків, а й часом гострі 
непорозуміннями, що виникали між ними. 

І знову-таки у цьому не раз був винний російський двір. Вкрай 
зацікавлений у запорозьких козаках царський уряд не завжди відкрито 
ставав на бік запоріжців, коли хани кримських татар і султанська 
Туреччина звинувачувала його у підбурюванні козаків до нападу на їх 
території. Уряд, наприклад, Івана ІV у таких випадках посилався на 
те, що козаки – не його піддані, що це «злодії, холопи біглі», 
розбійники, що втекли від своїх господарів, В той же час царський 
уряд посилав до козаків послів, що привозили дорогі подарунки й 
підбурювали, коли це було вигідно Росії, до набігів на території 
кримців та ногайців. «Покладаючись на обіцянки ваші, – говориться в 
одній царській грамоті, – ми щороку надсилали вам наше наше 
царське жалування більше, ніж у попередні роки, а приїзджих від вас 
отаманів і козаків жалували грошима, камками, тафтами, сукнами 
добрими й милостиво дослухалися до всіх прохань ваших». 

Російський уряд дратувало й те, що на Дон приїхало «посоль-
ство запорозьких черкас» для того, щоб переконати донських козаків 
об‘єднатися з ними під прапорами польського короля. Отаман 
Соколка, виконуючи волю запорозького отамана Бородавки, старався 
схилити донців до походу на султана. Він показував королівську гра-
моту, в якій було записано, що король «обіцяв платити їм жалування 
по 30 карбованців на людину». Проте донські козаки та їх отамани 
відмовилися, за винятком 200 донців. 

В. Д. Сухоруков розповідає про те, що на Дон у 1622 р. 
прийшли «ватаги чоловік по 15, по 20 і 50» на знак протесту проти 
«утисків заподіяних поляками запорозьким черкесам». Історик пише, 
що «невідомо з якої причини, завжди дивився на це з незадово-
ленням російський двір, тим більше що кримський хан і турецький 
султан рекомендували цареві, щоб той заборонив донським козакам 
«приймати дніпровських людей». 

Декабрист-історик акцентує увагу чомусь на грабунках 
запорозьких козаків, до яких 1631 р. приєдналися донці. З 8 по 20 
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серпня того року об‘єднані загони козаків напали на узбережжя Криму 
зруйнували багато міст і поселень і навели такий жах, що «цар (хан – 
авт.) з дружинами, дітьми й вельможами своїми із Бахчисараю втік у 
степ». 20 серпня 1631 р. козаки «зруйнували Інкерман», «у Запороги 
із здобичю й повернули». 

Ось далеко не повний перелік проблем історії Запорозького 
козацтва, які розробляв В. Д. Сухоруков. На жаль, ми не побачимо у 
його праці ставлення до інших надзвичайно важливих питань. Ска-
жімо: соціальний склад козацтва; його економічне й політичне 
становище; ідеологічне спрямування визвольної боротьби, активними 
учасниками якої були запорожці. До невисвітлених аспектів належить 
державна структура козацької деркави, її атрибутика, рівень 
освіченості козаків тощо. 

Фундаментальне дослідження історика-декабриста – епоха у 
вітчизняній дожовтневій історичній науці, яке було помітним явищем у 
вивченні історії запорозьких козаків. Читаючи главу за главою 
«Исторического описання Земли Войска Донского» В. Д. Сухорукова, 
переконуєшся, що перед тобою історичне дослідження, глибокого 
знавця проблеми, працьовитого дослідника, який вніс вагомий внесок 
у теоретичне усвідомлення окремих питань, що грунтовно вивчив 
конкретно-історичні події історії запорозьких козаків. 
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СЕРГІЙ ШАМРАЙ ТА СЕРГІЙ ОППОКОВ: СТУДЕНТИ КИЇВСЬКОГО 

АРХЕОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ
* 

 
Вивчення життя й діяльності представників української 

інтелігенції на зламі ХІХ і ХХ століть є й буде актуальною вітчизняною 
історичною проблемою, тим паче осіб, яких радянська історіографія 
не шанувала, а якщо згадувала їх, то в контексті ворогів радянської 
влади. До таких віднесемо Сергія Шамрая та Сергія Оппокова. 
Обидва вони «із роду Грушевських». Троюрідні брати народилися й 
жили на зламі століть і стали будівничими нового ладу, 
запрограмованого більшовиками. Пошук життєвого простору, свого 
місця в суспільному процесі складна й терниста праця розуму, сил й 
наснаги. Виховані на засадах людяності, української культури, 
суспільних зрушень вони сміливо вступили на дорогу торування 
вершин освіти й знань, добивалися суспільного визнання. Обидва 
відчули на собі вороже ставлення до себе нової влади. 

Історіографія проблеми незначна. Ще у 20–30-х роках ХХ ст. 
Сергій Вікторович Шамрай заявив про себе як громадський і науковий 
діяч, автор низки наукових праць, присвячених козакам Полтави за 
Румянцівським описом, Козаччині 1855 р., селянським повстанням на 
Правобережжі середини ХІХ ст., історії м. Василькова тощо. 
Найновішою працею про Сергія є дослідження Олексія Шекери, де він 
розглядає наукову діяльність через призму вивчення С. Шамраєм 
історії м. Василькова

1
. Менше таланило Сергію Оппокову. Тільки 

останнім часом співробітники Меморіального музею імені Сергія 
Грушевського активно досліджують архівні й опубліковані матеріали 
про його життя

2
. 

Документальною основою дослідження є у першу чергу архівні 
матеріали, які зберігаються у кількох державних архівах України. 
Більшість цих матеріалів мало використовували дослідники нашої 
Вітчизни. Тільки останнім часом до них звернулася низка вчених чим 
значно розширили документальну основу проблеми і горизонти 
науково-соціальної вивчення. У першу чергу необхідно назвати 
ф. 127 Київської консисторії, що зберігається у Центральному 
державному історичному архіві України у м. Києві та фонд Інституту 
археології, який знаходиться у Державному архіві Київської області. 
Деякі документальні матеріали є у фондах Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАНУ. 

                                                 
*
 Стаття написана у співавторстві з М. Казьмирчук. 
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Завданням праці є висвітлення стосунків братів роду 
Грушевських Сергія Оппокова і Сергія Шамрая, їх навчання в 
Інституті археології. Нажаль дуже мало інформації про подальшу 
долю Сергія Оппокова. У цьому напрямку необхідно працювати, 
шукаючи нові джерела інформації. Це робота на майбутнє, оскільки 
для повної й ґрунтовної біографічної праці про них необхідно 
розширити поле пошуку архівних документів. 

Микола Іоаникійович і Ганна Капітонівна Оппокови виховували 
восьмеро дітей: Василину (11. І. 1875 р. н.), Павла (22. ІІІ. 1878 р. н.), 
Неонілу (11. Х. 1881 р. н.), Катерину (7. ХІ. 1883 р. н.), Ганну 
(1890 р. н.), Антоніну (20. ІІ. 1892 р. н.), Арсенія (28. VІІІ. 1894 р. н.), 
Сергія (2. VІІ. 1897 р. н.)

3
. Останній син народився на кальницькій 

землі. Оппокови своїм старанням і наполегливістю дали освіту всім 
дітям. Це чи не єдина священицька родина кальницького приходу, яка 
відповідально ставилася до освіти своїх дітей. Вони навчали своїх 
дітей у середніх та вищих школах імперії. 

Отець Микола Оппоков використав право, надане державою 
безкоштовно навчати нащадків у духовних навчальних закладах. 
Спочатку вони, на нашу думку, здобували початкову освіту у 
парафіяльних школах та однокласних училищах, при посиленому 
батьківському піклуванні та контролем у духовній освіті та вихованні. 
Наступним етапом було навчання в Уманському духовному училищі, 
принаймні там навчалися Петро, Арсеній та Сергій

4
. Павло у цьому 

училищі в 1895 році. Сергій після Уманського духовного училища, 
навчався у Київській духовній семінарії

5
. Як записано в копії 

«Свідоцтва про народження Сергія» в «тисяча вісімсот дев‘яносто 
сьомому році липня другого народився, а тринадцятого хрещений. 
Батьки: села Кальника Свято Різдва Богородичної церкви 
приходський священик Микола Іоанникієв Оппоков і його законна 
дружина Ганна Капітонівна, обоє православного віросповідання. 
Хрещені батьки: спадковий дворянин першого розряду Платон 
Митрофанов Венецький, який тимчасово мешкав у с. Кальнику, і 
Надія Никифорівна, села Фронтівки священика Костянтина Оппокова 
дружина. Таїнство хрещення провів священик Костянтин Оппоков з 
псаломщиком Володимиром Крижановським»

6
. 

У серпні 1912 р. Сергій розпочав навчання за державний кошт у 
Київській духовній семінарії, яку закінчив у січні 1918 р. «по першому 
розряду». Із 55 учнів «ІІІ основного класу» в семінарії навчалося 19, 
хто разом з Сергієм Опоковим у 1914/15 навчальному році 
опановували премудрості священнослужителів були вихованцями 
Уманського духовного училища

7
. Сергій мав тверді знання. Із 33 
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учнів, які навчалися з ним у VІ основному класі семінарії з 11 
предметів він мав з трьох ―три‖. З ним конкурували тільки двоє учнів 
Борис Саббатовський та Володимир Левитський

8
. 

15 січня 1918 р. ректор семінарії архімандрит Амвросій, 
виконуючий обов‘язки інспектора священик Н. Поройков, члени 
правління: викладачі Н. Новоден та Л. Городецький підписали Сергіїв 
атестат зрілості. У ньому були зафіксовані оцінки з 28 предметів, 
зокрема: «Пояснення Святого Письма – дуже добре (4), біблійна 
історія – не вивчав, загальна церковна історія, історія російської 
церкви, богослов‘ю основному – дуже добре (4), богослов‘я 
догматичне – відмінно (5), богослов‘я моральне, богослов‘я 
викривальне, історія і звинувачення російського розколу, з 
практичного керівництва для пастирів – дуже добре (4), гомілетика – 
відмінно (5), літургія з церковною археологією, російська словесність, 
історія російської літератури, загальна цивільна історія – дуже 
добре (4), алгебра, геометрія – добре (3), фізика, пасхалія, коротка 
історія філософії – дуже добре (4), логіка – добре (3), дидактика, 
грецька, латина – дуже добре (4), французька – не вивчав, з 
німецької – відмінно (5), з єврейської (поставлений прочерк), з 
початкової медицини – дуже добре, ікономалювання – не вивчав»

9
. 

Після завершення навчання у Київській духовній семінарії по 
першому розряду Сергій разом з Б. Саббатовським, В. Левитським та 
О. Кириченком отримує рекомендації її правління щодо вступу до 
Київської духовної академії на «безкоштовне» навчання. Академія 
приймала тільки двох студентів на державне утримання. Ректор 
академії єпископ Василь звернувся до правління семінарії з 
проханням «повідомити про те, хто призначений» на ці місця, а 
«документи їх, будь ласка, пришліть до 10 липня ц. р. по ст. ст.»

10
 

4 липня 1918 р. Сергій Оппоков пише прохання до правління 
Київської духовної академії зарахувати його «до числа студентів 
першого курсу академії»

11
. Правління академії 31 липня попросило 

правління семінарії надіслати документи Сергія Оппокова та Бориса 
Саббатовського, зокрема військове приписне свідоцтво про 
відстрочку від військової повинності до 1 жовтня 1918 р.

12
, метричне 

свідоцтво
13

. 2/15 серпня 1918 р. ректор академії єпископ Василь 
інформував Правління духовної семінарії, що «призначені до вступу в 
Київську духовну академію студенти семінарії Саббатовський і 
Оппоков С. 10/16 липня прийняті до складу студентів означеної 
академії»

14
. Але Сергію не довелося довго навчатися в академії, 

оскільки радянська влада закрила її у 1919 р. 
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10 серпня 1919 р. Сергій Оппоков звертається до «Тов. 
комісара Київського університету» з проханням зарахувати його «у 
число студентів історико-філологічного факультету», документи його 
«при ліквідації академії були передані Університету»

15
. В його 

університетській справі було вісім документів: від атестата, виданого 
Київською духовною семінарією 15 січня 1918 р., до свідоцтва про 
явку щодо виконання військової повинності

16
. Проте в університеті 

юнак навчався також недовго. На початку жовтня цього ж року він 
звільняється з університету, про що свідчить довідка «із 
фундаментальної бібліотеки університету св. Володимира» про те, 
що за ним у бібліотеці книг не записано, і що він 7 жовтня отримав 
документи про що й написав: «розписуюсь. Оппоков Сергій»

17
. 

З 19 травня 1920 р. Сергій Оппоков розпочав клопотання про 
зарахування до Київського археологічного інституту, в якому навчався 
Сергій Шамрай син його троюрідної сестри Ганни Грушевської, і, де 
викладав історичні дисципліни його троюрідний брат Олександр 
Сергійович Грушевський

18
. Спочатку він хотів стати «слухачем 

історико-літературного відділу», а 8 грудня того ж року у зверненні до 
Ради інституту з поданням копії атестата зрілості та свідоцтва про 
народження просить зарахувати його «в число слухачів на історико-
археологічне відділення Російської секції»

19
. Правда, є ще літнє, за 

8 липня 1920 р. ―Прохання‖, в якому він проситься на «археологічний 
відділ». 14 грудня 1920 р. керівництво врахувало грудневу заяву 
здобувача і зарахувало його до археологічного відділення Російської 
секції «кандидатом»

20
. 

Відповідно до «Навчального плану Київського археологічного 
інституту» студенти слухали трирічний курс. Заняття проводилися у 
«4 відділах: а) археологічному, б) етнографічному, в) мистецькому, 
г) археографічному»

21
. Студенти всіх відділів прослуховували 

підготовчі курси і «складали вступні іспити з: а) історії України, 
б) історії української мови, в) історії українського мистецтва 
(література, пластичне мистецтво, музика, драма), г) історії побуту, 
д) соціально-економічної і юридичної археологію, е) вступ до 
мистецтвознавства»

22
. 

На Археологічному відділенні читали 11 «основних предметів»: 
а) загальну археологію кам‘яного, бронзового і залізного віків, 
б) археологію слов‘янських народів, в) старожитності грецьких колоній 
Чорноморського узбережжя в зв‘язку з класичною археологією, 
г) культурні і торговельні відносини України зі Сходом, Північчю, 
Заходом і Півднем, д) історичну географію України, е) геологію, 
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є) палеонтологію, ж) антропологію, з) нумізматику, і) етнографію, й) 
історію археологічних відкриттів і методологію розкопок

23
. 

Суспільне життя вирувало в Раді інституту та на Загальних 
зборах, котрі були громадськими органами, які визначали внутрішню 
та зовнішню політику інституту. До цих виборних органів 
самоврядування входили й студенти інституту. Чи закінчив Київський 
інститут С. М. Оппоков достеменно невідомо, як і його подальша 
доля. 

Отже, матеріали дослідження свідчать, що це питання 
залишається й досі мало вивченим. Щоб всебічно його 
проаналізувати, потрібно продовжити подальші пошуки архівних й 
рукописних матеріалів, особливо Сергія Шамрая. Це дозволить більш 
ґрунтовно розкрити взаємні стосунки братів, зокрема на рівні 
студентів «Київського археологічного інституту». Залишається 
невідомим також життя Сергія Оппокова після закінчення ним 
інституту. 
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