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Цю монографію я присвячую всім тим, хто допомагав мені на 
життєвому шляху, виховував мене як вченого і як людину, прищеплював 
любов до науки і вчив долати життєві труднощі. Перш за все, моїм 
батькам, Людмилі Андріївні та Володимиру Петровичу, коханій дружині 
Ірині, пам’яті моїх бабусі та дідуся, Валентини Михайлівни і Андрія 
Семеновича, моїм шкільним учителям Любов Олександрівні Чалій, Сергію 
Володимировичу Ситнику, Людмилі Василівні Паначовій, моїм 
університетським наставникам Григорію Дмитровичу Казьмирчуку, 
Ярославу Степановичу Калакурі, Ігорю Володимировичу Вербі, всім моїм 
друзям та, звичайно, моїй Alma mater – Київському університету. 
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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Останнім часом науковий інтерес до руху декабристів не зростає. І це 
прикро. В Україні панує думка про те, що всі основні його аспекти давним-
давно вивчені. Є й дослідники, котрі взагалі сумніваються у належності 
декабризму до української історії. В СРСР повстання декабристів було 
своєрідним етапним пунктом російської історії, від якого розпочинався 
відлік революційної боротьби. На сьогодні така оцінка виглядає дещо 
спрощеною. Проте нерідко на місці старих міфів виникають нові. До 
вивчення проблеми часто-густо долучаються непрофесіонали, котрі 
переосмислення радянської історіографії розуміють лише як заміну 
позитивних знаків негативними і навпаки. 

Рух декабристів, який традиційно звикли ототожнювати лише з 
історією Росії, був визначним явищем і в українській минувшині. На теренах 
України діяли управи Союзу благоденства, Південне товариство, 
Товариство об’єднаних слов’ян, було створено проект конституції – 
“Руську Правду”. Декабризм – це поліетнічний феномен, у якому російський 
етнічний чинник переважав, але не домінував. До декабристської 
спільноти належали носії німецької, італійської, грецької, білоруської, 
української, польської етнокультурних констант. 

Наступного року виповнюється 175 років Шевченковому 
університету – провідному вищому навчальному закладу держави. В його 
стінах традиційно існували декабристознавчі осередки, які утворили 
потужну школу дослідників декабризму. Саме тут формувалась концепція 
українського декабризму, яка спростувала міф про начебто 
неукраїнськість декабристського руху. Її автори переконливо довели, що 
світогляд декабристів формувався під впливом українських історичних 
традицій. 

Символічно, що цього року минає 185 років з дня заснування 
Товариства об’єднаних слов’ян, наукове дослідження якого було розпочато 
в стінах Київського університету. Цей таємний союз, сформований на 
українській землі збіднілою, переважно, українською шляхтою став першим 
втіленням опозиції “нового типу” в Україні – опозиції не проти якогось 
монарха чи якоїсь династії, а опозиції за побудову демократичної, 
національної (слов’янської) держави. Товариство об’єднаних слов’ян 
делегувало до когорти славних діячів українського руху Петра та Андрія 
Борисових, Івана Горбачевського, Якова Андрієвича, Івана Сухинова, Якова 
Драгоманова та інших. До їхніх ідей звертались члени Кирило-
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Мефодіївського братства, Т. Шевченко, племінник декабриста 
М. Драгоманов, І. Франко, автономісти-федералісти. 

Об’єктом історичного аналізу в монографії виступає, насамперед, 
література, присвячена рухові декабристів, що вийшла з-під пера 
декабристознавців Київського університету, а також архівні й рукописні 
матеріали, що виникли в результаті їхньої діяльності, їхня мемуарна й 
епістолярна спадщина. 

Предметом дослідження є процес зародження, становлення й розвитку 
декабристознавства в Київському університеті. 

Мета роботи полягає у тому, щоб здійснити історіографічний аналіз 
розвитку декабристознавства у Київському університетському осередку, 
дати, наскільки це можливо, об’єктивну оцінку історичним процесам і 
явищам, що впливали на розробку теми, визначити якісні зміни в 
історичній науці, зокрема, у вивченні історії руху декабристів, виявити 
конкретний внесок окремого декабристознавця у дослідження питань 
декабризму. 

Відповідно до мети виокремлюються наступні завдання: 
1) всебічний аналіз декабристознавчих студій учених Київського 

університету; 
2) з’ясування ролі й місця декабристознавчого осередку Київського 

університету в українському та світовому декабристознавстві; 
3) на основі максимально широкого кола джерел розгляд внеску 

університетського осередку у вивчення проблеми; 
4) створення наукових біографій найвизначніших декабристознавців 

Київського університету; 
5) створення цілісної картини розвитку декабристознавства у 

Київському університеті. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ І 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стан наукової розробки проблеми та 

джерельна база дослідження 
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Декабристы всегда интересны и вызывают самые серьёзные мысли и чувства 
Л. Н. Толстой 

 
 
 
 
 
Інтерес до вивчення декабристознавчих праць на теренах колишнього 
Союзу РСР виник у середині 1920-х рр. Щоправда, і сьогодні немає жодної 
роботи, де б комплексно розглядалось вивчення декабристського руху в 
Київському університеті. У перших історіографічних розвідках розглядалась 
переважно література, що побачила світ до 100-річного ювілею повстання 
декабристів. У них через недосконалість методів і засобів історіографічного 
дослідження домінувало анотування опублікованої літератури, тобто 
історіографія, по суті, підмінювалась бібліографічним оглядом, 
створювались узагальнюючі схеми розвитку знань про рух декабристів у 
країні. 

Одним з перших в Україні такий огляд зробив професор КІНО 
Л. Добровольський1. В іншій розвідці цього дослідника – “Decembriana”2, 
котра потрапила до спецхрану і довгий час була невідома читацькому 
загалу, – оглядалася література, присвячена рухові декабристів в Україні. 
Л. Добровольський звернув увагу на періодичні видання, які публікували 
декабристознавчі праці, зокрема, на журнал “Україна”, який першим 
присвятив цій проблемі окреме видання. Історик також дав загальний огляд 
випущених збірників, праць, статей, перелік київських, харківських, одеських, 
петербурзьких, московських видань, наголосив на великому значенні для 
вивчення повстання Чернігівського полку багатотомного видання “Восстание 
декабристов”. 

Поряд із позитивними тенденціями, Л. Добровольський вказав і на суттєві 
недоліки тогочасного декабристознавства, адже декабристознавча 
література “знайшла для себе притулок більше-менше в десятку (7 київських 
та 3–4 харківських) друкованих видань періодичного, переважно, характеру й 
лише почасти вийшла окремими книжками наукового й популярно-наукового 
характеру. Репрезентують її більше-менше сім десятків різного обсягу праць, 
мовами українською (здебільшого) й російською, що їх виконали понад 20 
осіб (у переважній більшості – українці, мешканці 4 міст на Україні та 3-х за її 
межами), які писали мало не виключно про декабризм і декабристів тільки на 
українській території”3. 

Гострополемічні огляди ювілейної радянської літератури про декабристів 
робила М. Нєчкіна. Аналізуючи ювілейний доробок українських 
декабристознавців, вона зосередила свою увагу на критиці концепції 
українського декабризму, одним з фундаторів якої був професор КІНО 
О. Гермайзе4. Дослідниця наголошувала на відсутності такого явища як 
український декабризм, доводила штучність його виникнення5. На відміну від 
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М. Нєчкіної, Л. Добровольський позитивно оцінив концепцію українського 
декабризму, давши високу оцінку рівневі праць М. Грушевського та 
М. Яворського. 

Підсумком довоєнної історіографії декабризму стала монографія 
П. Парадизова, який репрезентував нове покоління вчених. У ній переважно 
йшлося про внесок дореволюційних істориків у розробку деяких проблем 
декабризму, але, разом з тим, аналізувалися й перші кроки новітнього 
радянського декабристознавства6. Основні тенденції радянського 
декабристознавства викладено також у дослідженні С. Гессена7. 

З утвердженням тоталітарного режиму в СРСР розпочався наступ на 
занадто самостійні наукові центри. Першими жертвами у радянському 
декабристознавстві стали прихильники концепції українського декабризму. 
На початку 1930-х рр.  вони були звинувачені не лише в наукових,  але й у 
політичних “гріхах”. “Ворожим виступом проти історичної правди “освічених” 
представників уже “внутрішньої еміграції” назвав концепцію українського 
декабризму П. Кияниця. Її творцями, на думку цього критика, були “... акад. 
М. Грушевський, що дав перше гасло до цього виступу у своїй статті про 
ювілей декабристів (журн. “Україна”, 1925 р. кн. 6), С. Єфремов, що надав 
яскравого націоналістично-бойового вигляду новій теорійці про декабристів, 
та О. Гермайзе, що помножив погляди обох своїх патронів на войовничий 
соціяль-фашистський “соціологізм” і послідовно провів в “Україні” 
єфремівську націоналістично-бойову концепцію”8. “Отож, – підсумовував 
П. Кияниця, – те спрямовання М. Грушевського на “місцеві українські умови”, 
на існування “українських декабристів” виявляє не що інше, як намагання за 
всяку ціну із цього конкретного приводу популяризувати свою теорію про 
самобутність українського народу”9. 

Як приклад абсурдності статей, що публікувалися у наукових журналах 
на початку 1930-х рр. наведемо такий витяг із згаданої праці П. Кияниці: 
“Схема Гермайзе ще яскравіше виявляє “соціальне замовлення” 
національно-буржуазної легенди про декабристів, бо в ній закладено виразні 
напрямки націонал-фашизму”10. Тож, науковий аналіз підмінювався пошуком 
ворожих підступів у працях опонентів. 

Своєрідно досліджувалася й наукова спадщина окремих 
декабристознавців минулого. У середині 1930-х рр., коли загинула 
декабристознавча школа, заснована М. Довнар-Запольським, його ім’я було 
піддано остракізму, а потім протягом тривалого часу було незаслужено 
забуто. Його учень О. Оглоблин охарактеризував школу М. Довнар-
Запольського як “буржуазно-націоналістичну”, яка поєднує у собі риси 
“нацдемовства, націонал-фашизму, з широким блокуванням російського 
великодержавства і місцевого націоналізму (українського і білоруського).” 
“Рішуча боротьба зі школою М. Довнар-Запольського – одна з чергових 
задач історичної науки”, – відзначав цей автор11.  Виступаючи з критикою 
“української фашистської історіографії”, О. Оглоблин називав прізвища 
М. Грушевського, О. Гермайзе, Д. Дорошенка і засуджував буржуазну школу 
М. Довнар-Запольського12. Останній прочитав цю статтю 30 вересня 1934 р. 
Того ж дня він помер. О. Оглоблин розкаювався у своєму вчинку до кінця 
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життя. У 1944 р. в окупованому Львові перед собором св. Юра він публічно 
сповідав свій гріх13. 

Проте, подібні безпідставні звинувачення не могли довго залишатися 
офіційною точкою зору на наукову спадщину видатного вченого. Уже на 
початку 1940-х рр. М. Рубінштейн відзначав, що “місце М. В. Довнар-
Запольського у російській історіографії пов’язане значною мірою з тим, що 
тривале перебування на чолі кафедри російської історії у Києві зробило його 
головою невеликої місцевої школи, у якій виступають тенденції економізму й 
інтерес до соціальної тематики”14. Водночас, він вказував, що М. Довнар-
Запольський – “історик з надзвичайно різноманітним колом інтересів, з 
виключною літературною плодовитістю ... У ньому популяризатор історичних 
знань був сильніший за дослідника. Натомість у його працях знаходили 
більше відображення запити сучасності...”15 

Наприкінці 1930-х – у першій половині 1940-х рр. аналіз публікацій з 
історії декабристів практично не проводився. Позитивним явищем в 
історіографії декабризму кінця 1940-х – початку 1950-х рр. стала поява 
великих історіографічних оглядів у дисертаційних дослідженнях. Так, у 
дослідженні М. Лисенка розглядалася література про декабристів, у якій 
вивчалася тактика “дворянських революціонерів”16. Кінець цього етапу 
розвитку декабристознавства завершився виданням двотомної монографії 
М. Нєчкіної “Восстание декабристов”, перший розділ якої являє собою 
спробу узагальнити підсумки розвитку декабристознавства і визначити 
перспективи подальшої наукової розробки цієї теми17. У цих працях доробок 
декабристознавців Київського університету аналізувався обмежено, оскільки 
імена багатьох представників університетської школи потрапили до 
забороненого списку. 

Видатний радянський декабристознавець М. Нєчкіна, аналізуючи праці 
М. Довнар-Запольського, присвячені рухові “споборників святої волі”, 
відзначила велику кількість фактичних помилок і риси поспіху, але 
зауважила, що праці дослідника “дали в руки читача більш значний 
фактичний матеріал, ніж книга О. Пипіна, і хоч якоюсь мірою познайомили 
широкі читацькі кола з матеріалами слідчого фонду”18. 

На думку О. Шапіра, М. Довнар-Запольський не зміг відповісти на 
питання про те, чому на початку ХІХ ст. у дворянському середовищі 
розвинулася любов до свободи, а також не зрозумів соціальних коренів ідей 
декабристів19. Л. Бажанова у статті, присвяченій М. Довнар-Запольському, 
яка вміщена у Великій Радянській Енциклопедії, в жодному рядку не піддала 
критиці декабристознавчі праці вченого, відзначила, що вони написані на 
основі нового фактичного матеріалу. Проте, ярлик історика ліберально-
буржуазного спрямування зберігся і в цьому поважному виданні20. 

З другої половини 1950-х рр. історіографія набувала характеру 
спеціальної історичної дисципліни. Особливістю історіографічних досліджень 
цього періоду є спроба більш зважено оцінити внесок істориків другої чверті 
ХХ ст. у вивчення руху декабристів. Проте, “табу” на праці українських 
декабристознавців, яких звинувачували у буржуазному націоналізмі, 
зберігалося. Праці ж інших ніхто не забороняв – про них просто забули, 
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намагаючись зайвий раз не дратувати владу. Концепцію українського 
декабризму було прийнято таврувати як антиісторичну та націоналістичну. 

В роки хрущовської “відлиги” вперше після 1920-х рр. в Україні з’явилися 
історіографічні праці, що розкривали ступінь вивчення теми “декабристи і 
Україна”. У статті Л. Олійника21 згадувались роботи В. Базилевича, натомість 
дореволюційні вчені Київського університету засуджувались, оскільки 
“намагалися показати декабристів людьми, які нібито не любили і не знали 
своєї батьківщини, були виучениками ідеологів західноєвропейської 
буржуазії та прихильниками західноєвропейського та американського 
буржуазного устрою”22. Усім, хто знайомий з працями М. Довнар-
Запольського, очевидна хибність цієї думки. Л. Олійник визнавав справді 
науковими лише ті декабристознавчі дослідження, які були написані після 
сумнозвісної Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 16 травня 1934 р., що 
знаменувала остаточне підпорядкування історичної науки державно-
партійному контролю, а процес розвитку українського декабристознавства 
ним розглядається лише у контексті загальносоюзного процесу, єдиним 
лідером якого є “глава радянських декабристознавців” М. Нєчкіна. 

Радянські вчені безапеляційно заявляли, що лише їм за допомогою 
марксистсько-ленінської методології вдалося у всій повноті розкрити суть та 
оцінити роль декабристського руху23. Причому, різкій критиці піддавалося 
декабристознавство 1920–1930-х рр. Вважалося, що тогочасні дослідники, 
попри значний накопичений фактологічний матеріал, не змогли дати 
правильної оцінки руху декабристів, оскільки перебували під впливом або 
буржуазної історіографії, або концепції М. Покровського. 

Першим в УРСР глибокий аналіз радянської історіографії 1917 – 
середини 1930-х рр. здійснив В. Котов, приділивши увагу і дискусіям навколо 
декабристського руху24. Він намагався пояснити причини, що затримали 
дослідження історіографії історії СРСР 1920–1930-х рр. Це – “поширений в 
історичній літературі погляд, відповідно якому весь шлях розвитку 
радянської історичної науки в 20–30 рр. складається лише з огріхів і 
помилок. До всіх відомих обставин, що підтримували цей погляд, треба ще 
додати те, що іноді огріхи і помилки пам’ятаються краще, ніж позитивні 
наслідки”25. Але тогочасні умови не дозволили В. Котову деідеологізувати 
свої дослідження. Так, він необґрунтовано звинувачував фундаторів 
концепції українського декабризму в “буржуазному націоналізмі”, ігноруючи їх 
роль в публікації нових матеріалів26. 

На початку 1960-х рр. радянські історіографи до нерозроблених питань 
декабризму відносили такі: ідейні витоки декабризму, ідеологія декабристів в 
період ув’язнення і заслання, історіографія декабристів. Тобто він вважався 
в цілому дослідженою темою27. 

Про вивчення руху декабристів українськими радянськими вченими писав 
професор Б. Крупницький, котрий працював поза межами батьківщини. Він 
звернув увагу на студії О. Гермайзе, в яких висвітлювалися “українські 
національні моменти”, “ідеологія українських учасників руху”28. О. Оглоблин у 
загальній праці з української історіографії мимохідь згадував про 
декабристські уподобання О. Гермайзе та В. Базилевича29. Короткий огляд 
концепції українського декабризму дав І. Лоський30. Однак, в цілому, 
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історіографи діаспори майже не приділяли уваги декабризму, оскільки 
вважали його явищем російської історії. 

Бурхливий розвиток історіографічних досліджень почався з 1975 р., коли 
відбувалася підготовка до святкування 150-ї річниці з дня повстання 
декабристів, і тривав аж до початку 1990-х р. З нагоди чергового ювілею 
декабристського руху на сторінках “Українського історичного журналу” 
з’являлись історіографічні огляди літератури з проблеми “декабристи і 
Україна”, що побачила світ напередодні святкової дати. Їх авторами були 
І. Гапусенко, Л. Олійник та Г. Казьмирчук31. У них схвальний відгук отримали 
дослідження викладачів Київського університету М. Закревського, В. Котова, 
О. Литвин та ін. Проте, університетський декабристознавчий осередок, як й 
інші центри, не виокремлювався; радянське декабристознавство 
розглядалося як єдиний моноліт. 

Наприкінці 1970-х рр. розпочалося глибоке вивчення історіографії 
окремих проблем декабристського руху в Україні. Найбільше у цій царині 
зробив Г. Казьмирчук. Одна з перших його історіографічних розвідок була 
присвячена висвітленню повстання Чернігівського піхотного полку в 
дослідженнях українських істориків. У ній вперше у вітчизняній історіографії 
було зроблено досить вдалу спробу аналізу декабристознавчої літератури, 
котра побачила світ у радянській Україні, тобто були проаналізовані майже 
усі праці від Д. Багалія до Г. Сергієнка. Слід зауважити, що у зазначеній 
статті автор подав посилання на праці тоді майже невідомих науковому 
загалу дослідників: В. Базилевича, О. Багалій-Татаринової, 
Л. Добровольського і навіть згадав в тексті історика-емігранта 
В. Міяковського, котрий був затаврований як колабораціоніст32. 

У 1980-х р. Г. Казьмирчук опублікував низку досліджень, у яких 
аналізуються декабристознавчі студії в Україні у другій половині 1930-х – 
1980-х рр.33 Декілька розвідок містять відомості про декабристознавчу 
літературу, яка побачила світ до 150-річчя повстання декабристів, у тому 
числі, написану викладачами Київського університету. Г. Казьмирчук 
проаналізував праці Г. Сергієнка, М. Закревського, Ф. Шевченка, 
Н. Прозорової, В. Котова, історіографічні розвідки, а також значний пласт 
газетних статей і заміток34. 

Не обійшов увагою Г. Казьмирчук і літературознавчі дослідження 
декабристського руху. У невеликій за обсягом статті були проаналізовані 
праці викладачів Київського університету В. Маслова, З. Кирилюк, 
Г. Ігнатенко, І. Заславського та ін. учених-філологів. У ній визначаються 
проблеми, над якими працювали літературознавці й історики: розвиток 
декабристами-літераторами революційних традицій російської літератури, 
вплив їхньої творчості на формування поетичних талантів в Україні, роль і 
місце окремих декабристів-письменників у розвитку літератури народів Росії. 
Були визначені й сюжети, які треба продовжувати вивчати, в тому числі 
“І. Франко і декабристи”, “Літературні взаємовідносини декабристів-
літераторів і О. Грибоєдова” тощо35. Низку статей Г. Казьмирчук присвятив 
висвітленню у вітчизняній історіографії проблеми “декабристи і Т. Шевченко”. 

В окремому розділі методичної розробки для студентів історичних 
факультетів Г. Казьмирчук зробив перший в Україні загальний огляд 
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літератури про “споборників святої волі”. Тут він виділив найважливіші теми 
у вітчизняному декабристознавстві, а також прагнув накреслити перспективи 
їх подальшого вивчення. Історик звернув увагу на спірні питання, зокрема 
про джерела становлення ідейних переконань “провісників свободи”, і 
висловив революційну на той час думку про паритетне значення зовнішніх та 
внутрішніх чинників у формуванні світогляду декабристів36. На початку 1980-
х рр. у декабристознавстві панувала думка академіка М. Нєчкіної, котра 
надавала перевагу впливові російської кріпосницької дійсності. 
Г. Казьмирчук фактично повернувся до висновків засновника 
університетської школи декабристознавства М. Довнар-Запольського, який 
ще на початку ХХ ст. вказував на необхідність врахування усіх впливів на 
становлення декабристської ідеології. Пізніше ця думка знайшла детальніше 
теоретико-методологічне обґрунтування у брошурі, написаній 
Г. Казьмирчуком у співавторстві з А. Сілкіним37. 

Санкт-петербурзькому досліднику Г. Невелєву належить спроба 
висвітлити внесок істориків кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розробку проблем 
руху декабристів, зокрема він розглянув доробок М. Довнар-Запольського38. 
Проте, у його працях відчувається прагнення зменшити внесок 
дореволюційного декабристознавства. 

В цілому, аналіз радянських дослідників навряд чи можна назвати 
неупередженим, оскільки в їхніх працях відчувається однобічний підхід до 
оцінки праць дослідників дореволюційної епохи, що виявилося у намаганні 
відшукати якомога більше вад і небажанні зрозуміти, що творча спадщина 
дорадянських декабристознавців є взірцем старанного служіння історичній 
науці. 

Започаткована в середині 1980-х рр. “перебудова” відкрила доступ до 
багатьох незаслужено забутих, викреслених з історії праць наших 
попередників, дала змогу більш-менш вільно висловлювати свої думки. 
Проте, разом з позитивними тенденціями, намітився й спад інтересу до 
проблеми. Поява раніше невідомих матеріалів з інших аспектів історичної 
науки змусила багатьох вчених відійти від вивчення руху декабристів, де не 
можна завоювати собі швидку популярність якоюсь епатажною знахідкою. 

Першим у вітчизняній історіографії розпочав дослідження 
декабристознавчих праць, що побачили світ у буремний період 20–30-х рр. 
минулого століття Г. Казьмирчук. У ході розробки проблеми відбувалася 
еволюція поглядів дослідника. Якщо у перших публікаціях він обстоював 
думки офіційної радянської історіографії, хоча й запровадив у науковий обіг 
значну кількість замовчуваних раніше праць, то у наступних – по-новому 
підходить до самої суті декабристознавчих студій 1920-1930-х рр., 
аналізуючи різноманітні течії радянського декабристознавства, пропонує 
новий погляд на концепцію українського декабризму, тут уже відсутнє 
позиціонування по лінії марксистська – немарксистська історіографія. 
Еволюція чітко простежується при зіставленні двох статей 
декабристознавця, написаних на початку 80-х і на початку 90-х рр. ХХ ст.39 
Виникнення й становлення декабристознавства у Радянському Союзі 
розглядалось у спеціальному дослідженні, де були визначені основні 
напрямки вивчення історії руху декабристів40. 
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На початку 1990-х рр. синтетичну працю, присвячену історії руху 
декабристів, підготував учень М. Нєчкіної, професор Московського 
університету ім. М. В. Ломоносова В. Федоров. У першому розділі 
“Література і джерела про декабристів” аналізується розвиток 
декабристознавства від його зародження і до сьогодення. Щоправда, праці 
українських вчених згадуються фрагментарно. В. Федоров звернув увагу на 
той факт, що радянське декабристознавство за 1917 – середину 1930-х рр. 
збагатилося “цінними документальними збірниками”, чим значно 
розширилася документальна база з цієї проблеми41. 

Молоді дослідники Р. Вавренюк, О. Дудко, О. Карбачинський, О. Каревін, 
А. Куликовська, А. Сілкін розглядали радянську історіографію світогляду 
декабристів42, стосунків з представниками польського національно-
визвольного руху43, біографій окремих декабристів тощо. 

Після проголошення незалежності України рух декабристів чомусь 
потрапив до неперспективних тем. Деякі “щирі” і “національно свідомі” 
дослідники, зарахували його до російської історії, вивчати яку в Україні 
начебто непотрібно. Історичне минуле стало предметом аналізу ЗМІ, багато 
з яких мають далеко не найкращу репутацію. 

Брак коштів вразив історичну науку. Видання наукових праць, робота в 
архівах Москви і Санкт-Петербурга стали практично неможливими для 
вітчизняних вчених з огляду на високу вартість. Період вивчення декабризму 
в “національних квартирах” призвів до втрати зв’язку між дослідниками. До 
того ж, на теренах Російської Федерації поширився промонархічний і 
шовіністичний підхід до вивчення руху декабристів. 

Упродовж 1990-х рр. Г. Казьмирчук залишався одним з небагатьох 
українських істориків, хто продовжував історіографічні студії в галузі 
декабристознавства. У цей час з’явилися узагальнюючі праці історика, які 
підбивають підсумки майже 20-річного ревного служіння історичній науці. У 
них комплексно розглядається процес нагромадження знань про декабризм 
у радянську добу. В одному з перших таких досліджень, яке хронологічно 
охоплює період 1917–1993 рр., на основі аналізу документів, наукової і 
публіцистичної літератури про “благовісників свободи” розкривається 
сучасний стан декабристознавства44. Наступного року світ побачило нове 
ґрунтовне дослідження Г. Казьмирчука, присвячене історіографії декабризму 
у 1917–1935 рр.45 

Ці студії увінчала докторська дисертація Г. Казьмирчука (до речі, перша в 
Україні з проблем історіографії декабристського руху), основні положення 
якої були видані окремою монографією46. У ній розглядається утворення 
нових навчальних та дослідницьких закладів і підготовка кадрів для 
декабристознавства, декабристознавчі школи, які діяли на теренах СРСР і 
були знищені у середині 1930-х рр., проблематика, над якою вони 
працювали, висловлюється авторське бачення дефініції “декабристознавча 
школа”. Матеріал викладається з позицій проблемно-хронологічного підходу, 
увага читача концентрується на мало вивчених напрямках радянського 
декабристознавства – українському, саратовському, сибірському тощо. 
Особлива увага приділяється київському осередку дослідження проблеми. 
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У 2000 р. історик розпочав написання чотиритомного курсу лекцій з 
історіографії руху декабристів. У них він прагне передати новому поколінню 
студентства досвід, накопичений ним під час читання на історичному 
факультеті КНУ нормативного курсу “Історіографія історії СРСР” та 
спецкурсів “Рух декабристів: загальна історіографія”, “Рух декабристів: 
всесвітня історіографія”. На сьогодні світ побачили дві частини курсу, котрі 
охоплюють період від моменту зародження декабристознавства, тобто появи 
маніфестів імператора Миколи І та “Донесення” Слідчої комісії до середини 
1930-х рр., коли було знищено здобутки дореволюційного і нового 
марксистського декабристознавства. Особливе місце у лекціях відведено 
українському декабристознавству, яке розглядається у динаміці, від 
зародження інтересу до декабристів у професорів Університету 
Св. Володимира В. Іконникова та М. Довнар-Запольського на зламі ХІХ і 
ХХ ст. до занепаду української декабристознавчої школи у середині 1930-
х рр., коли більшість її адептів була або знищена, або потрапила за колючий 
дріт. Накопичення історичною наукою знань про декабристів розглядається 
через призму доль дослідників В. Базилевича, П. Филиповича, 
М. Слабченка, О. Гермайзе та інших, котрі зазнали переслідувань за свої 
наукові переконання47. 

Комплексний огляд української історіографії руху декабристів за 50 років 
зробила М. Дмитрієнко48. Вона проаналізувала праці викладачів Київського 
університету: історика В. Базилевича, літературознавців П. Филиповича, 
І. Пільгука, В. Маслова, філософа М. Дейнека та ін. Розвідка являє собою 
доопрацьовану доповідь на науковій конференції у 1975 р., тому зберігає 
певний відбиток епохи, зокрема, в ній відсутні заборонені на той момент 
імена. 

Дослідження декабристських студій у Київському університеті 
започаткував коротенький огляд досягнень університетської 
декабристознавчої школи Г. Казьмирчука, доповнений у наступній 
публікації49. Проте, ці статті лише накреслили шлях для подальшої розробки 
теми. У співавторстві з Г. Казьмирчуком ми підготували статтю про 
дослідження декабризму істориками університету 1944–1991 рр. У ній 
вперше у вітчизняній історіографії подано комплексний аналіз 
декабристознавчих праць істориків В. Котова, А. Буцика, О. Литвин, 
Г. Кузовкова, а також доцента філологічного факультету В. Маслова, 
використано особові справи учених, які зберігаються у відомчому архіві 
Київського університету50. 

Загальний огляд праць українських істориків 1920–1930-х рр., 
присвячених рухові декабристів, зробила О. Ляпіна. Вона приділила більше 
уваги дослідженням, в яких була сформульована концепція українського 
декабризму, згадала урочисті заходи, присвячені 100-літтю з дня повстання 
декабристів, а також оглянула декабристознавчий доробок викладачів 
університету 1920–1930-х рр.51 

Ще один важливий напрямок українського декабристознавства – 
вивчення окремих його шкіл та напрямів, зокрема, університетської школи. 
Але про це мова піде в наступному розділі. 
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Деякі історіографічні проблеми руху декабристів порушуються у новітніх 
біобібліографічних дослідженнях, присвячених М. Довнар-Запольському, 
О. Оглоблину, В. Романовському, О. Гермайзе, іншим історикам та 
літературознавцям. Їх особливістю є побіжна згадка про проблеми 
декабризму у контексті життєпису. 

Серед них слід відзначити низку публікацій брянського історика 
С. Михальченка про М. Довнар-Запольського, у яких наш сучасник прагне 
показати витоки наукового інтересу професора Університету 
Св. Володимира до декабристського руху через призму його суспільно-
політичних переконань52. Він вважає, що інтерес до проблем декабризму у 
М. Довнар-Запольського сформувався під час роботи на посаді приват-
доцента Московського університету. 

Г. Казьмирчук й А. Сілкін дослідили декабристознавчі праці М. Довнар-
Запольського53. Ці розвідки містять чимало нового архівного матеріалу з ДАК 
про молоді роки історика, формування його політичного та наукового 
світогляду. 

Професор Київського університету І. Войцехівська у докторській 
дисертації та низці публікацій здійснила аналіз життєвого шляху та наукової 
праці В. Іконникова, зосередивши увагу на його джерелознавчих студіях54. 
Оскільки рух декабристів не займав провідного місця серед наукових 
уподобань історика, то його декабристознавчі пошуки фактично залишилися 
поза увагою І. Войцехівської. 

Останнім часом виходять друком дослідження, присвячені науковцям 
1920–1930-х рр., які зазнали репресій. Багато зробив для повернення в 
історичну науку імен репресованих вчених, для вивчення історичної думки у 
Київському університеті Г. Казьмирчук. У спеціальній статті розглядається 
наукова діяльність викладачів Київського університету 1920–1930-х років – 
покоління так званого “розстріляного відродження”. Автор проаналізував 
наявну історіографічну літературу про істориків В. Базилевича, 
В. Романовського, О. Гермайзе, О. Оглоблина, мистецтвознавця Ф. Ернста, 
літературознавця П. Филиповича, а також оглянув матеріали про них у 
київських актосховищах. Предметом дослідження статті, підготовленої у 
співавторстві з О. Ляпіною, були репресії радянської влади проти істориків 
провідного навчального закладу України у 1920–1930-х рр.55 

Низка публікацій Г. Казьмирчука розкриває життєвий і творчий шлях 
окремих представників вітчизняної історичної науки. Особливу 
зацікавленість вчений проявив до постаті В. Романовського, історика, 
археографа, архівіста, автора першого українського підручника з 
архівознавства. На науково-теоретичній конференції з нагоди 165-річчя 
заснування Університету Св. Володимира Г. Казьмирчук зробив доповідь, 
лейтмотивом якої була спроба відтворити наукову біографію вченого. 
Вперше у науковий обіг було введено пласт документальних матеріалів, що 
зберігаються в ЦДАГОУ, ДАК та ІР НБУ. Це була перша спроба дослідження 
наукової спадщини В. Романовського, тому вона не позбавлена деяких 
недоліків, зокрема, редактори випустили весь науковий апарат, а 
обмеженість об’єму статті не дозволила зупинитись на науковому доробку 
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ученого в 1940–1970-ті рр., показати його складний життєвий шлях після 
звільнення із заслання56. 

Згодом Г. Казьмирчук розширив зібраний матеріал і опублікував брошуру, 
в якій висвітлюється життя та наукова діяльність незаслужено забутого 
радянською історіографією В. Романовського, визначаються віхи його 
наукового інтересу та напрямки його дослідження57. У ній детально розкрите 
життя В. Романовського в Україні, натомість вивчення періоду перебування 
вченого на засланні та його роботи в Ставрополі варто продовжувати. 
Науковий доробок В. Романовського знайшов відображення у публікаціях 
Л. Савенок, В. Захарова, І. Матяш і, особливо І. Маги58, яка захистила 
кандидатську дисертацію, присвячену науковій діяльності історика. У ній, 
зокрема, було використано матеріали Державного архіву Ставропольського 
краю, поповнено бібліографію декабристознавчих праць вченого, уточнено 
дату його народження тощо. 

Г. Казьмирчук – автор кількох розвідок про О. Гермайзе. В одній з них 
йдеться про формування громадянських і наукових поглядів історика, 
уточнюється дата його народження59. У ґрунтовнішій статті Г. Казьмирчук 
подав джерелознавчий аналіз особових фондів київського професора, котрі 
зберігаються в ЦДАВОВУУ, ДАК, Державному архіві Служби безпеки 
України60. Побіжно про декабристські захоплення О. Гермайзе йдеться у 
кількох загальних публікаціях про долю вченого61. 

Разом з А. Сілкіним і О. Вербовим Г. Казьмирчук розпочав вивчення 
життя і наукової спадщини талановитого, але забутого історика 
В. Базилевича. У ранніх статтях розглядалися його краєзнавчі студії. 
Зокрема, було висловлено думку, що він є фундатором краєзнавчого 
напрямку в українському декабристознавстві62.  На наш погляд,  це не 
відповідає дійсності, оскільки першим в Україні розпочав досліджувати 
декабристський рух з краєзнавчої точки зору викладач полтавського 
Петровського кадетського корпусу І. Павловський (1851–1922). Більш 
ґрунтовною є розвідка про життя і наукову діяльність В. Базилевича, 
написана у співавторстві з О. Вербовим63. Останній сьогодні є провідним 
фахівцем з біографії та творчості В. Базилевича. 

Цікаві відомості про істориків декабристського руху 1920–1930-х рр. 
містять персоніфіковані архівознавчі розвідки І. Матяш. Монографія І. Верби, 
присвячена О. Оглоблину, являє собою хронометрований життєпис історика, 
який, хоч і побіжно, але звертався до декабристського руху. Вона містить 
чимало інформації про наукові контакти історика з дослідниками 
декабристського руху М. Слабченком, В. Міяковським, Д. Багалієм та ін.64 

Декабристознавчий доробок нашого сучасника Г. Казьмирчука теж став 
предметом серйозного наукового аналізу65. 

Розглянута нами історіографічна література, присвячена історії вивчення 
руху декабристів, створює враження про досить широке дослідження цієї 
проблеми. Проте, це більше кількісний, аніж якісний показник. Стан наукової 
розробки історіографії університетського декабристознавства залишається 
незадовільним. Низка важливих, принципових питань ще чекають на більш 
глибоке осмислення. Зокрема, фактично не досліджений науковий доробок 
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Л. Добровольського, А. Буцика, В. Котова, О. Литвин, М. Закревського, 
З. Кирилюк, І. Заславського та ін. 

В цілому, дослідникам історіографії декабристського руху поки що не 
вдалося створити цілісний образ Київського університетського осередку, 
з’ясувати його роль і місце як в українському, так і у всесвітньому 
декабристознавстві, створити наукові біографії дослідників декабристського 
руху. 

 
*** 

Джерельну базу дослідження складають різноманітні за походженням, 
характером, формою та змістом наукові матеріали. З теми монографії існує 
велика кількість опублікованих і архівних джерел, які можна розподілити на 
такі групи: 

1) наукові та науково-популярні праці співробітників, аспірантів та 
студентів Київського університету; 

2) документи, в яких зафіксована діяльність учених-декабристознавців 
Київського університету з пошуку матеріалів, висвітлюються умови, в котрих 
їм доводилося працювати, а також організаційно-видавнича робота; 

3) джерела особового походження (мемуарна та епістолярна спадщина 
декабристознавців, спогади сучасників); 

4) опубліковані документи з історії руху декабристів та передмови до них. 
Враховуючи специфіку історіографічного дослідження, основну групу 

джерел становлять наукові праці – дослідження історії декабристського руху, 
що виступають в даному разі як історіографічні джерела (основне коло 
джерел дослідження). Сюди відносяться практично всі декабристознавчі 
дослідження, які вийшли з-під пера співробітників, аспірантів та студентів 
Київського університету. За своїм змістом вони не рівнозначні, тому їх теж 
варто розподілити на окремі підгрупи: 

а) Узагальнюючі дослідження, в яких аналізується весь спектр проблем 
руху декабристів, цінні тим, що концентровано відтворюють рівень 
історичних знань, ступінь і глибину розробки головних проблем декабризму 
тощо. З огляду на складність написання такої праці, їх дуже мало. Це, перш 
за все, монографії та великі статті М. Довнар-Запольського, котрий прагнув 
розглянути декабристський рух у всіх його аспектах66. У 1980-х рр. курс 
лекцій з історії руху декабристів підготували В.  Н.  Котов,  О.  К.  Литвин та 
Г. Д. Казьмирчук67. Сьогодні усі ці дослідження методологічно застаріли, але 
зібраний фактологічний матеріал дозволяє користуватися ними як при 
дослідженні окремих питань декабризму, так і в навчальному процесі. 

б) Монографічні дослідження, у яких розкриваються окремі проблеми 
руху декабристів. Розглядаючи їх автор передусім звертав увагу на праці, які 
вирізнялися новими теоретичними висновками, запровадженням в обіг нових 
або новаторською інтерпретацією вже відомих джерел. Монографії з 
окремих проблем декабризму з’явилися у 1920-х рр. Перш за все, необхідно 
відзначити дослідження В. Базилевича, присвячене діяльності декабристів 
на Київщині68. Сюди ж ми відносимо й монографії з історіографії 
декабристського руху. Починаючи з 1990-х рр., світ побачило кілька 
комплексних розвідок Г. Казьмирчука69. 
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в) Більшу частину джерельної бази складають наукові статті, у котрих, як 
правило, розглядалося одне або декілька питань декабризму. Деякі з них 
згодом ставали “каркасом” для монографій, тому дають змогу простежити 
еволюцію наукових поглядів декабристознавців. Як правило, вони 
друкувалися в окремих збірниках, приурочених до чергового 
декабристського ювілею, а також на сторінках провідних журналів України, в 
університетському “Віснику”, міжвузівських збірниках, матеріалах наукових 
конференцій тощо. Статті домінували ще й тому, що і в Російській імперії, і в 
Радянському Союзі, Київ залишався провінційним науковим центром, 
порівняно з Москвою та Петербургом–Ленінградом, тому коштів на 
публікацію солідних монографій не вистачало. Очевидно, з цієї причини 
монографії М. Довнар-Запольського виходили друком у Москві. Наукові 
статті рельєфно відбивали існуючі особливості розвитку декабристознавства 
на певному етапі, окреслювали актуальні питання проблеми, відображали 
інтерес науковців до цієї теми. 

г) До наукового аналізу залучено дисертаційні дослідження та їх 
автореферати, у котрих розкриваються окремі проблеми руху декабристів. У 
Київському університеті вони з’явилися після Другої світової війни, якщо не 
враховувати підготовлену, але через революційні події 1917 р. не захищену 
магістерську дисертацію В. Маслова “Литературная деятельность 
К. Ф. Рылеева” (у 1944 р. за одноіменну монографію В. Маслову буде 
присуджено ступінь кандидата філологічних наук). Співробітниками 
Київського університету було захищено 7 декабристознавчих дисертацій. 
Зокрема, на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 
(Г. Казьмирчук), кандидата історичних наук (Г. Казьмирчук, Ю. Латиш), 
кандидата юридичних наук (М. Закревський, Н. Прозорова), кандидата 
філософських наук (П. Волощенко), кандидата філологічних наук 
(В. Маслов). Ще низка декабристознавчих дисертацій була захищена в 
університеті людьми, які в подальшому працювали в інших установах 
(І. Бродська, Р. Вавренюк, М. Дейнеко, А. Куликовська). У низці дисертацій 
співробітників університету декабристська тематика складала окремі розділи 
або була складовою частиною дослідження (Л. Губицький, З. Кирилюк, 
Р. Конта, О. Ляпіна). Розглядаючи їх, ми головну увагу приділяли виявленню 
внеску авторів у науку, сумлінному використанню джерельної бази, 
обґрунтованості теоретичних висновків, новацій у підходах до окремих 
питань проблеми. 

ґ) Окрему підгрупу складають розділи узагальнюючих досліджень, 
присвячені декабристському рухові. У них яскраво простежується місце 
декабризму в схемі української та російської парадигм історичного процесу. 
Перш за все, це дослідження дореволюційних учених70 та наших 
сучасників71, коли відсутні узагальнюючі праці про декабризм. 

До другої групи джерел належать документи та матеріали, що 
висвітлюють роботу вчених-декабристознавців на тлі історичної епохи. У 
монографії широко використані не введені раніше до наукового обігу архівні 
та рукописні матеріали. Це, передовсім, документи офіційного походження: 
особові справи науковців, їх автобіографії, характеристики, листування з 
органами влади тощо. Вони допомагають дослідити маловідомі сторінки 
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життя і наукової діяльності дослідників руху декабристів, відтворити час, 
коли вони працювали над вивченням декабризму, прослідкувати їхню долю. 

В ЦДІАУК зберігаються особові фонди декабристознавців Київського 
університету М. Довнар-Запольського (№ 262), В. Іконникова (№ 849), 
В. Базилевича (№ 833). Найінформативнішим для дослідника історіографії 
руху декабристів є фонд М. Довнар-Запольського. Нами використано 
неопубліковані матеріали, чорнові варіанти опублікованих праць історика, 
бібліографічні заготовки, які допомагають проникнути у творчу лабораторію 
декабристознавця, відтворити процес роботи над написанням наукових 
робіт72. 

Важливу частину джерельної бази роботи складають матеріали 
громадської та лекторської діяльності М. Довнар-Запольського, зокрема, на 
посаді голови студентського Історико-етнографічного гуртка: доповідні 
записки історика міністрові народної освіти про діяльність гуртка, проект 
статуту та статут гуртка тощо. Ці матеріали дають змогу простежити заходи 
історика по “вибиванню” коштів для публікації праць своїх учнів. У 1915 р. 
(воєнний рік!) після виходу 8 окремих збірників праць членів гуртка 
М. Довнар-Запольський писав міністрові народної освіти: “... я вказую на 
труднощі розміщення друкованих робіт молодих вчених у Києві, тому що тут 
нема наукових органів, а бюджет Университетских Известий далеко не 
достатній ... я висловлював переконання, яке, на щастя, виправдалося, що 
видача спеціальних коштів на наукову діяльність гуртка, справить на 
студентів мого семінарію найкращі враження та посилить продуктивність 
їхніх робіт”73. 

Про глибокі симпатії М. Довнар-Запольського до декабристів свідчить 
анонімний донос “люблячого Царя і Бога російського студента” до 
жандармського управління у 1914 р. про лекції професора у Київському 
комерційному інституті: “Порийтеся у цьому мерзенному інституті. Довнар-
Запольський, він перший мерзотник. Якби ви чули його лекції з російської 
історії. Я ледве не здійняв скандал, коли він читав про декабристів. Уся його 
лекція дихала революційним підбадьорюванням студентства...”74 

ДАК теж містить документи, які, переважно, стосуються дореволюційного 
часу. Серед них виокремлюються особові справи студентів В. Базилевича, 
О. Гермайзе, Л. Добровольського, П. Филиповича, котрі подають біографічні 
відомості, матеріали про успіхи у навчанні в гімназії та університеті, 
розкривають формування наукового та суспільно-політичного світогляду 
майбутніх декабристознавців. Яскравим прикладом може бути особова 
справа О. Гермайзе. На жаль, ми поки що не маємо даних про успішність 
студента Осипа Гермайзе. Сам юнак твердив, що “скінчив по історичному 
відділу р. 1916 з дипломом І ступеня” історико-філологічний факультет 
Київського університету. В університеті він прилучився до наукової праці під 
керівництвом професора М. Довнар-Запольського, активно працюючи в 
студентському Історико-етнографічному гуртку. 

В університетські роки О. Гермайзе формувався не тільки як фахівець, 
але і як громадський діяч. Ця проблема має значно більше власноручних та 
офіційних матеріалів. Вони свідчать, що молодий дослідник активно поринув 
у суспільно-політичну діяльність, брав участь у роботі студентських 
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організацій, в студентських сходках, вступив до УСДРП, організовував 
політичні демонстрації. 

У квітні 1911 р. О. Гермайзе за участь 4 грудня 1910 р. у недозволеній 
владою студентській сходці, а згодом і в роботі “нелегального з’їзду 
українського студентства та конференції української соціал-демократії” 
“постановою Київського охоронного відділення було заарештовано і 
доставлено до Київської губернської в’язниці, де й перебував в ув’язненні до 
13 вересня ц. р.”75 

За час перебування в ув’язненні студента О. Гермайзе, згідно з 
правилами, було виключено з університету. У жовтні 1911 р. він порушив 
клопотання перед Правлінням університету про дозвіл відвідувати заняття, 
тим самим скасувавши накладену на нього у грудні 1910 р. заборону76. 
О. Гермайзе посилався 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, що можуть засвідчити “органи 
київської адміністрації”77. 

22 червня 1912 р. “колишній студент” звернувся до ректора університету 
з проханням “зарахувати ... в число студентів історико-філологічного 
факультету”78. Цю заяву ректор відправив на розгляд декана, котрий дав 
згоду на поновлення О. Гермайзе. “З того часу, – писав історик в 
автобіографії, – став ближче до наукових студій історичних...”79. 

Поки що недослідженою залишається проблема про роль вихованців 
Університету Св. Володимира у становленні декабристознавчих осередків в 
інших регіонах України. Працюючи в ДАОО, у фонді Новоросійського 
університету нам вдалося виявити кілька документів, які доводять наявність 
жвавих контактів між науковими осередками, а також підтверджують нашу 
гіпотезу про вплив київського університетського декабристознавчого 
осередку на виникнення аналогічних центрів в інших містах. 

Перший з них –  це “Заметки И.  А.  Линниченко о крестьянине из 
Василькова – современнике декабристов”80. Відомо що, І. Линниченко був 
вихованцем Київського університету і, як доводить цей документ, одним із 
засновників одеського осередку декабристознавства. Історикові вдалося 
його опублікувати навіть двічі81, проте під скромним криптонімом “И. А. Л.” 
важко було розпізнати відомого фахівця. 

Другий – це посвідчення “залишеного для підготовки до наукової 
діяльності” при Новоросійському університеті Л. П. Гроссмана, котрий у 
радянський час стане відомим літературознавцем, який спочатку 
культивуватиме проблему “декабристи і Ф. Достоєвський” в Одесі, а потім 
переїде до Росії, стане відомим пушкіністом. “Формулярний список про 
службу залишеного при університеті Гроссмана” свідчить, що у 1911 р. він 
закінчив повний курс Унівеситету Св. Володимира (юридичний факультет)82, 
тобто міг мати контакти з київськими декабристознавцями. Завданням на 
майбутнє є пошук матеріалів про Л. Гроссмана у київських архівах. 

Матеріали про період радянського декабристознавства розкидані по 
різним актосховищам столиці. Варто відзначити власноручні автобіографії та 
списки наукових праць професорів КІНО 1920-х рр., які зберігаються у фонді 
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Народного комісаріату освіти республіки в ЦДАВОВУУ. Відомості з 
автобіографії О. Гермайзе уже було використано вище. 

Низка цінних матеріалів про декабристознавців Київського університету 
зберігається в ІР НБУ. Цікаву інформацію містять листи українського 
декабристознавця В. Міяковського до Д. Багалія. Наприклад, у листі від 15 
жовтня 1928 р. йдеться про життя та працю колишнього професора КІНО 
Л. Добровольського. В. Міяковський повідомляє, що “Леон. Павл. зараз 
скінчив низку чергових робіт між іншим про Горбачевського, як 
декабристського історіографа і пише свої мемуари”83. Цей же лист розкриває 
жалюгідне матеріальне становище відставного професора. В. Міяковський 
просить Д. Багалія надати йому хоча б моральну підтримку: “Здається, Ви 
завжди цінили роботи Л. Павл. і навіть деякі роботи друкували в своїх 
Харківських виданнях. Отже Ваш відзив про праці Л. П. в галузі 
“декабристознавства”, “київознавства” взагалі археології були б для нього 
надзвичайно важливі”84. 

Особливо інформативним для дослідника історіографії декабристського 
руху є особовий фонд в ІР НБУ (№ 243) українського літературознавця, 
дослідника літературної спадщини декабристів В. Маслова, в якому 
зберігається 1448 одиниць. Не будемо докладно аналізувати зміст його 
матеріалів, оскільки це вже зробила Т. Воронкова85. Виділимо лише основні 
групи документів та матеріалів фонду: наукові праці фондоутворювача, 
курси лекцій, біографічні матеріали, матеріали службової та громадської 
діяльності, фотографії та листування, матеріали інших осіб, зокрема, курсові 
та дипломні роботи з проблем руху декабристів, виконані під керівництвом 
В. Маслова, його рецензії та відгуки на декабристознавчі розвідки тощо. 

В ІР НБУ зберігається біографія літературознавця – дослідника руху 
декабристів М. Гофмана, який у 1919–1920 рр. мав на посаді приват-доцента 
читати лекції з історії російської літератури у Київському університеті86. На 
жаль, ми не маємо інформації, чи читав він лекції в Київському університеті. 

Ще одним важливим і дотепер рідко використовуваним джерелом є 
матеріали відомчих архівів установ та організацій, де працювали дослідники 
декабристського руху. В нашому випадку мова піде про Архів КНУ, де 
зберігаються матеріали від 1944 р., коли університет поновив свою 
діяльність після визволення Києва від німецьких окупантів. Щоправда, 
збереглися і деякі довоєнні документи, об’єднані в окрему папку. 

Сучасна історична наука вже давно визнала вагому роль особистості в 
історичному процесі, тому вивчення особових справ декабристознавців  
важлива складова вітчизняної історіографії. Гостро стоїть проблема 
“олюднення” історії, тобто написання наукових біографій українських 
декабристознавців. 

Особові справи декабристознавців Київського університету можна 
розподілити на справи професорсько-викладацького складу, аспірантів та 
студентів. У межах кожної з цих груп, залежно від належності до різних 
структурних підрозділів університету, можна виділити справи істориків 
(проф. А. Буцик. В. Котов, доц. Р. Іванова, Г. Кузовков О. Литвин, 
асп. І. Бродська, Р. Вавренюк, Г. Казьмирчук, В. Кулаковський, 
О. Рафальський, Г. Сергієнко), філологів (проф. І. Заславський, справа якого 
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таємничим чином, попри наявність в описі, зникла з архіву, доц. М. Гнатюк, 
З. Кирилюк, В. Маслов, І. Пільгук) правників (проф. Н. Прозорова, 
доц. М. Закревський, В. Покровський), філософів (доц. П. Волощенко, 
В. Жадько, П. Коваль), економістів (В. Жученко). 

У Київському університеті наприкінці 1930-х – на початку 1940-х рр. 
працювали А. Бортников та Я. Корчмар, котрі мають у своєму доробку 
декабристознавчі праці, написані уже після від’їзду з Києва. В Архіві КНУ ми 
виявили виписку з протоколу № 23 від 11 червня 1940 р. про призначення 
Я. Корчмара на посаду доцента кафедри історії СРСР87. Серед довоєнних 
матеріалів під № 10 числиться документ про А. Бортникова, але з невідомих 
причин у папці він відсутній. 

Особові справи українських декабристознавців є типовим зразком 
бюрократичної процедури обліку кадрів, що здійснюється в усіх установах. 
Разом з тим, за кожною справою стоїть доля конкретної людини, яка має 
певні заслуги перед наукою. Зокрема, особова справа доцента юридичного 
факультету М. Закревського віддзеркалює життєвий подвиг тяжкохворої на 
туберкульоз людини, яка не лише вела боротьбу за життя, але й створювала 
наукові праці, активно працювала зі студентами, передаючи їм свій досвід. 

Основну документальну масу складають листи з обліку кадрів, дипломи 
про присвоєння вчених ступенів та наукових звань, характеристики, звіти, 
протоколи засідань Вченої ради університету та факультетів, складені 
канцелярською мовою і несуть на собі відбиток офіціозу. Більш “живу” 
інформацію можна почерпнути з власноручних автобіографій. Значно 
полегшує дослідницький пошук наявність списків опублікованих та 
рукописних праць декабристознавців, як правило, за п’ятирічку. Хоча, вони 
не завжди повні. Варто пам’ятати, що ці документи, складені переважно за 
радянської доби, несуть ідеологічне навантаження епохи. Зокрема, у кожній 
характеристиці дається оцінка ідейній підготовці фахівця, його громадській 
активності. 

Архівні матеріали висвітлюють життя українських декабристознавців на 
тлі сучасних їм історичних подій. Наприклад, автобіографії А. Буцика, 
Г. Кузовкова, Г. Сергієнка, Н. Прозорової та ін. подають відомості про події 
Великої Вітчизняної війни та їхній бойовий подвиг88, а справа аспіранта 
історичного факультету В. Кулаковського висвітлює його перебування на 
примусових роботах на території Третього Рейху. 

Деякі документи Архіву КНУ розширюють наші знання з проблеми 
“людина у тоталітарній системі”. В цьому плані багато цінних фактів містить 
особова справа доцента юридичного факультету В. Покровського, який 
працював в університеті з 1950 по 1952 рр. і, навіть, деякий час виконував 
обов’язки завідувача кафедри теорії та історії держави і права. 

У 1952 р. розпочалось шельмування В. Покровського. Йому закидали, що 
він “послабив керівництво кафедрою”, не став на партоблік у парторганізації 
КДУ. Частково ці звинувачення мали під собою ґрунт, оскільки упродовж 
1950/51 і 1951/52 н. р. В. Покровський одночасно працював у навчальних 
закладах Москви і Києва. Про це було добре відомо, однак до певного часу 
на це не звертали уваги. Головними “гріхами” вченого були недостатня 
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участь у суспільній роботі, небажання відвідувати партійні та профспілкові 
збори89. 

25 червня 1952 р. після оголошення конкурсу на його кафедру 
В. Покровський був змушений залишити посаду завідувача “за власним 
бажанням”. В умовах наростаючої травлі він виїхав у творчу відпустку до 
Москви. У вересні 1952 р. у зв’язку з несвоєчасним поверненням 
В. Покровському було відмовлено у зарахуванні до штату університету. 
9 жовтня 1952 р. він був призначений доцентом кафедри теорії та історії 
держави і права на 0,5 ставки. 24 жовтня того ж року Міністерство юстиції 
СРСР заборонило старшому науковому співробітнику Інституту права АН 
СРСР В. Покровському роботу за сумісництвом у Київському університеті. 
Діяльністю вченого зацікавились навіть компетентні органи. 19 листопада 
наказ про призначення на посаду доцента було скасовано90. При цьому, 
навіть учорашні критики були змушені визнати, що після звільнення з роботи 
учений “не припиняв зв’язків з факультетом і протягом усього 1953 року 
надавав дієву допомогу трьом аспірантам факультету у написанні 
дисертаційних робіт та авторефератів”91. 

Критиці було піддано також роботу літературознавця, доцента Київського 
університету В. Маслова. Йому постійно нагадували про перебування в 
окупованому Києві. Хоча, після 1953 р. шквал критики трохи спав, вченому 
так і не вдалося захистити докторську дисертацію “Томас Мур у російській 
літературі”, над якою він працював з 1944 р. 

Спогади сучасників засвідчують, що блискучим лектором В. Маслов, 
справді, не був. Проте, українських вчених критикували не за професійні 
недоліки, а за ідеологічну ненадійність: В. Покровського – за небажання 
відвідувати партійні збори та виконувати безкоштовні доручення, 
В. Маслова – за низьку ідеологічну підготовку. Очевидно, лише зміни на 
політичному Олімпі у 1953 р. відвели важку владну десницю від голів 
українських декабристознавців. 

Значний пласт документальних матеріалів проливає світло на творчу 
лабораторію дослідників руху декабристів. До них відносяться плани 
дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів університету, звіти про 
наукову роботу тощо. Наприклад, М. Закревський за період з 1968 по 
1973 рр. виконав деякі розділи у плані докторської дисертації “Політичні і 
правові погляди декабристів”, а саме: конституційний проект Микити 
Муравйова; “Записка о государственном правлении” – перший 
конституційний проект П. Пестеля; проекти декабристів перетворення Росії 
легального характеру; декабристи про судову систему Росії і плани її 
перетворення; декабристи про право і закон; кримінально-правові погляди 
декабристів; конституційний проект П. Пестеля 1820 р.; періодизація 
поглядів П. Пестеля (загалом понад 400 с. машинопису)92. На жаль, 
досліднику не вдалося її захистити, бо 4 березня 1980 р. він помер. Рукопис 
дисертації, очевидно, не зберігся. 

Особова справа П. Волощенка, який з 1 лютого по 1 вересня 1951 р. 
працював доцентом кафедри діалектичного та історичного матеріалізму 
філософського факультету, висвітлює працю дослідника над кандидатською 
дисертацією “Суспільно-політичні і філософські погляди П. І. Пестеля”. З 
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теми дисертації П. Волощенко опублікував низку статей, зокрема, з нагоди 
125-річного ювілею повстання декабристів. Серед них згадується і стаття 
“Суспільно-політичні погляди декабристів”, здана до редакції журналу 
“Більшовик України”, але з невідомих причин не опублікована93. 

Особова справа Г. Сергієнка, який у 1954–1957 рр. навчався в 
аспірантурі на кафедрі історії України, зберігає курйозний епізод з життя 
історика, пов’язаний з рухом декабристів. Під час складання кандидатського 
іспиту з історії СРСР екзаменаційна комісія у складі доц. Ю. Білана (голова), 
доц. В. Спицького та проф. А. Введенського поставила аспірантові 5 питань. 
Відповідь лише на одне з них:  “Перший етап визвольного руху в Росії у 
ХІХ ст.” була оцінена “задовільно”, що знизило загальну оцінку до 
“четвірки”94. Очевидно, це стало певним стимулом, що збудив інтерес 
амбітного дослідника до руху декабристів. Згодом Г. Сергієнко став одним з 
найвідоміших українських декабристознавців, присвятивши цій проблемі 
понад 25 наукових праць. 

Проблеми руху декабристів висвітлювалися викладачами Київського 
університету в низці нормативних та спеціальних курсів, що знайшло 
відображення у документах відомчого університетського архіву. Зокрема, на 
історичному факультеті у 1950–1970-х рр. А. Буцик читав нормативний курс 
історії СРСР першої половини ХІХ ст., а також вів спецсемінар на тему: “Рух 
декабристів”95. Про високий фаховий рівень викладачів факультету свідчить 
той факт, що у 1975 р. під час відрядження до Братиславського університету 
О. Литвин читала лекції з проблем: “Перший етап визвольного руху в Росії і 
революційні зв’язки слов’янських народів” та “Декабристи і культура”96. 

На факультетах філологічного профілю курси, що стосувалися 
декабризму читали І. Заславський та З. Кирилюк. Остання розробила 
спецкурси та спецсемінари: “Шляхи розвитку романтизму в І чверті ХІХ ст.”, 
“Про особливості розвитку літературного процесу першої третини ХІХ ст.”, 
“Розвиток демократичних тенденцій у російській літературі першої половини 
ХІХ ст.”97 трщо. 

Необхідною умовою функціонування наукової школи є постійне 
репродукування молодої популяції дослідників. Декабристознавці Київського 
університету прагнули залучати молодь до науки ще зі студентської лави. 
Зокрема, М. Закревський на кафедрі історії держави і права додатково 
працював зі студентами, які бажали займатися розробкою наукових питань з 
теми: “Політична програма декабристів”. Колеги відзначали, що 
М. Закревський “... активно працює зі студентами. У цьому ми 
переконуємося, коли бачимо скільки студентів буває у нього на 
консультаціях в дні, коли він чергує на кафедрі”98. У звіті декабристознавець 
назвав студентів, які виявили особливу зацікавленість до проблеми99. 

З цієї когорти на особливу увагу заслуговує Л. Чумак, який обрав і 
відмінно захистив дипломну роботу на тему: “Політична програма 
декабристів”100. Проте, закінчивши університет з прокурорсько-слідчою 
спеціалізацією, він не продовжив дослідження декабризму і не залишив 
друкованих праць. Творчо працювала зі студентами Н. Прозорова. Її 
вихованка О. Малярчук на традиційній студентській конференції юридичного 
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факультету у 1975 р. виступила з доповіддю: “Питання права у творах 
П. І. Пестеля”, яка згодом була опублікована101. 

Багато уваги роботі зі студентами приділяє наш сучасник професор 
Г. Казьмирчук. Особові справи студентів середини 1980-х – першої половини 
1990-х рр. А. Сілкіна, О. Каревіна, Т. Соловйової, Ю. Гоша, 
О. Карбачинського, Є. Скляра, Ю. Шлапака, О. Колосок та ін. показують 
значну роботу Г. Казьмирчука по залученню молоді до конкретної науково-
дослідницької роботи. Зокрема, А. Сілкін за роки навчання в університеті 
написав і опублікував біля 40 статей. У 1989 р. під керівництвом 
Г. Казьмирчука дипломну роботу на декабристську тематику захистив 
І. Коптєв (“Мемуари декабристів як історичне джерело”), у 1993 р. – 
В. Тарасюк (“Декабрист Федір Миколайович Глінка: політичний портрет”), ще 
за рік – А. Жвакін (“Рух декабристів у спогадах та мемуарах сучасників”)102. 

Тож, документи Архіву КНУ здатні проілюструвати багато цікавих 
проблем вітчизняної історіографії, дають цінну інформацію для написання 
наукових біографій українських вчених. На наш погляд, пошук матеріалів про 
життя і наукову діяльність українських декабристознавців варто продовжити, 
дослідивши подібні матеріали актосховищ інших освітніх та наукових 
установ. 

Третю групу джерел становлять матеріали особового походження – 
мемуари та листування декабристознавців. Будучи оповідним джерелом, 
спогади відрізняються від інших більшою суб’єктивністю, зумовленою тим, 
що вони повніше відбивають індивідуальність автора, його симпатії та 
антипатії. Особливість мемуарів полягає в тому, що стрижнем подачі 
інформації, її організації, форми і структури виступає сам автор, через 
призму поглядів якого відбиваються й оцінюються всі факти, події, свідком 
або учасником яких він був сам чи дізнався з інших джерел. Мемуари 
передають атмосферу епохи, її колорит, віддзеркалюють суспільні погляди, 
що були панівними на час їх написання. 

Перш за все, відзначимо фундаментальні праці з історії нашого 
університету “З іменем Святого Володимира” та “Alma mater”, підготовлені 
доцентом В. Коротким та професором В. Ульяновським. Тут вміщено чимало 
інформативних даних про дореволюційних декабристознавців. 

Відзначимо витяг із автобіографії Д. Багалія, де йдеться про 
В. Іконникова, який містить таку характеристику: “Я завжди поважав 
В. Іконникова за надзвичайну невтомність та працездатність й якусь 
нечувану бібліографічну обізнаність”. Але, разом з тим, історик зауважував, 
що “лектор він був дуже невдалий і слухало його надзвичайно мало і 
студентів, і курсисток”103. 

Учень М. Довнар-Запольського В. Романовський залишив дуже цікаві 
спогади про дореволюційне університетське життя взагалі і, зокрема про 
свого вчителя та його наукову роботу, діяльність Історико-етнографічного 
гуртка. Він згадував, що “лекції його [Довнар-Запольського – Ю. Л.] завжди 
були цікаві ...  Практичні заняття були в нього дуже цікаві й корисні.  Він 
завжди прагнув збудити власні думки у студента і не висував особливих 
вимог до знань історіографічної літератури”104. 
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Спогади Б. Крупницького про М. Довнар-Запольського критичніші, але 
важливі для нас тим, що подають оцінку професора як історика ХІХ ст. 
Б. Крупницький, який так і не потрапив у коло учнів професора російської 
історії, дає досить цікаву його характеристику як людини і дослідника: 
“Назагал у талановитій натурі мого другого професора було багато свіжости і 
розмаху думки, проте не мав він того запалу, того бентежного, але й 
творчого неспокою, що “примушує” вченого творити велике і закінчене ціле. 
Цікавлячись різноманітними ділянками, бувши людиною легкої фантазії і 
широких горизонтів, він хотів охопити силу речей, а тому й залишав їх 
здебільшого незакінченими. Його книжки, іноді дуже великого розміру, але 
все це перші томи...”105 

Разом з тим, Б. Крупницький наголошує і на талантах М. В. Довнар-
Запольського: “Я був уважний слухач проф. М. Довнар-Запольського. Спосіб 
його викладу, очевидячки був виявом його вдачі. В легких, живих барвах, 
плястично, хоч може і трохи поверхово, поставав перед нами образ Росії 
ХІХ ст., котрому присвячена була і окрема книга Довнар-Запольського і ціла 
низка статтів, особливо дослідів над декабристами”106. 

Важливим джерелом для вивчення світогляду декабристознавців 
Київського університету та їхнього оточення є спогади їх рідних, близьких та 
сучасників. Зокрема, у спогадах брата П. Филиповича – Олександра 
згадується, що літературознавець підтримував дружні стосунки з 
О. Гермайзе та В. Міяковським107. 

Спогади відомого історика В. Пічети дозволяють висловити припущення 
щодо появи інтересу М. Довнар-Запольського до руху декабристів у період 
роботи в Московському університеті. В. Пічета, згадуючи про спецкурс 
історика про епоху Олександра І зазначає, що це був “дуже цікавий жваво 
прочитаний курс, ввідний до історії ХІХ ст.”108 

Важливу інформацію містять спогади-некрологи, написані безпосередньо 
після смерті декабристознавців. Зокрема, спогади відомого вченого 
А. Синявського про Л. Добровольського дозволяють глибше осмислити 
життєвий шлях та творчу діяльність останнього109. 

Епістолярна спадщина дослідників декабризму – ще одна важлива 
складова джерельної бази нашого дослідження. Особливо цінними є листи 
одеського історика, академіка ВУАН М. Слабченка до професора КІНО 
О. Оглоблина, опубліковані І. Вербою110. У них дається характеристика, 
переважно негативна, багатьом відомим історикам, зокрема 
декабристознавцеві О. Гермайзе. Звичайно, що підхід до такого джерела 
має бути вкрай обережним, оскільки, даючи подібні оцінки, історик зазвичай 
керувався власними емоціями. 

Останнім часом було відроджено добру традицію видавати окремі 
збірники, присвячені рухові декабристів, у яких публікуються документальні 
матеріали. Відзначимо лист В. Базилевича до невідомого адресата, де 
йдеться про декабристознавчі пошуки історика111 

Левова частина епістолярної спадщини декабристознавців зберігається в 
архівах та рукописних відділах бібліотек. Цінну інформацію містять листи 
українського декабристознавця В. Міяковського до Д. Багалія, що 
зберігаються в ІР НБУ, які було розглянуто вище. Вони були опубліковані 
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нами та Г. Казьмирчуком112. Про широкі наукові контакти між вченими Києва 
та Харкова свідчить знайдене нами в ЦДІАУК листування В. Міяковського з 
відомим архівістом Є. Івановим про пересилання збірника “Декабристи на 
Україні”113. 

Також важливим джерелом є спілкування з очевидцями подій. Зокрема, 
нами було використано інформацію про стан декабристознавчих студій в 
університеті, отриману в приватних розмовах від Г. Казьмирчука, а також 
усні спогади про В. Маслова його колишньої студентки Т. Петрової. 

До окремої групи джерел, які стали предметом історіографічного аналізу 
віднесено опубліковані матеріали з історії руху декабристів, насамперед 
передмови до них. Автор не ставив за мету дослідити публікацію 
декабристознавчих джерел, тому розглянув лише найвідоміші видання, 
участь у яких брали викладачі Київського університету. Зокрема, 
документальні публікації серії “Декабристи в Україні”114. Вони допомагають 
з’ясувати ступінь достовірності висновків історіографічних робіт, рівень 
обізнаності науковців з джерельною базою декабристознавства, 
розкривають наукові погляди та концептуальні підходи публікаторів, дають 
змогу зрозуміти, які матеріали, перш за все, цікавили істориків, а які, 
навпаки, не вводилися у науковий обіг. Ця група джерел є допоміжною. 

Отже, до аналізу залучено різноманітні за формою (архівні та 
опубліковані), змістом (офіційні та особисті), рівнем репрезентативності, 
характером і походженням джерела. В цілому, залучений масив документів і 
матеріалів надає можливість реалізувати поставлені дослідницькі завдання. 
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... задачей своей кафедры я ставлю возможно широкое 
привлечение молодежи к конкретной научной работе... 

М. Довнар-Запольский 
 
 
 
 
 

Тривалий час в радянській історичній науці не було прийнято говорити про 
існування окремих наукових шкіл, оскільки вони не вписувалися у схему 
єдиної марксистсько-ленінської історіографії. Своє бачення дефініції 
історичної школи у середині 1930-х рр. висловив О. Оглоблин. Він вважав, 
що “основні моменти, що визначають загальне поняття історичної школи, – 
це ідеологічно-політичне спрямування цілої науково-громадської діяльності й 
методологія історичного досвіду”1. 

У 1971 р. саратовський дослідник В. Пугачов констатував, що в 
радянському декабристознавстві створилися в основному три школи: 
М. Дружиніна, Ю. Оксмана, М. Нєчкіної2. Про існування у Саратові наукового 
напряму у галузі декабристознавства, створеного С. Черновим та 
Ю. Оксманом, писав І. Порох3. При цьому не йшлося, чим вони відрізнялися, 
які їхні характерні особливості, над якими проблемами руху декабристів вони 
працювали. 

Декабристознавство радянської доби розглядалося як єдине ціле, яке 
розвивалося спочатку під впливом “хибної” концепції М. Покровського, а 
розпочинаючи з 1950-х рр. – в руслі революційної (ленінсько-герценівської) 
концепції, остаточно оформленої у двотомнику М. Нєчкіної. Такий підхід був 
помилковим, оскільки поза увагою залишалися характерні властивості у 
дослідженні руху декабристів в окремих регіонах колишнього СРСР: Україні, 
Саратові, Сибіру тощо. Ця проблема була порушена Г. Казьмирчуком і 
А. Сілкіним на Всесоюзній науково-методичній конференції у 
Дніпропетровському університеті в 1990 р. У доповіді було звернуто увагу на 
школу декабристознавців Київського університету4. Г. Казьмирчук вважає, 
що лише у період з 1975 по 1990 рр. остаточно сформувалися та окріпли 
сибірська, молдавська, білоруська та українська школи у декабристознавстві, 
які сконцентрували увагу на вивченні регіональних проблем руху 
декабристів5. 

У сучасній історіографії існує декілька близьких за змістом визначень 
наукової (історичної) школи. Наприклад, Я. Калакура розуміє під школою 
особливу різновидність колективної дослідницької діяльності, в епіцентрі якої 
перебуває взаємодія двох компонентів: учитель та учні. Такий організм 
дослідників базується на визнанні наукового авторитету її лідера, на 
спільних методологічних принципах, на загальній проблематиці6. 

Характерними ознаками школи також є наявність організаційної 
структури у формі наукової інституції та друкованого органу. Американський 
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історик українського походження Л. Винар до атрибутів наукової школи 
відносить також спільність головних історіографічних концепцій засновника 
школи та його учнів, а також єдність історіософських засад7. Важливим 
елементом наукової школи, на думку доктора історичних наук з Росії 
М. Вандалковської, є підтримка “методу вчителя”, органічний зв’язок 
політичних поглядів дослідників з історичною наукою. 

Ми разом з Г. Казьмирчуком першими спробували дати визначення 
дефінції “декабристознавча школа”, яку розуміємо як науково-духовне 
об’єднання спеціалістів різних поколінь, котре базується на спільних 
методологічних принципах та спільній проблематиці досліджень. 
Характерними рисами декабристознавчої школи є вироблення та 
успадкування наукових традицій, наявність організаційної структури та 
друкованого органу8. На основі цих критеріїв нами було здійснено 
класифікацію сучасних декабристознавчих шкіл. За це ми були піддані 
критиці з боку Д. Фельдмана, який звинуватив нас у використанні передусім 
ідеологічного критерію (та, мабуть, у найстрашнішій провині, на думку 
Фельдмана – використанні “традиційних радянських прийомів)”9. Проте 
залежність історичних поглядів від світогляду дослідника є одним з 
вирішальних чинників при формуванні його поглядів на ту чи іншу історичну 
проблему, а декабризм є однією з найбільш політизованих тем. 

Декабристознавча школа у Київському університеті утворилася на 
початку ХХ ст. як складова досить умовної історичної школи Київського 
університету, якій, на думку, В. Замлинського, були притаманні об’єктивізм, 
наукова ґрунтовність у розробці історичних проблем, тяжіння до вивчення 
української історії, виявлення і видання джерельної бази, розробка 
спеціальних (допоміжних) дисциплін10. 

Російський вчений С. Михальченко, аналізуючи “школу Довнар-
Запольського”, наголошує на тому, що однією з її ознак є принцип 
“територіальний (обласницький, партикулярно точний)” вивчення історії та 
концептуальна (федеративна) основа досліджень, розробка історичних 
проблем історії Росії ХV–ХVІІ ст. на основі економічних поглядів11. Він 
прийшов до цікавих висновків, зокрема про те, що, школа М. Довнар-
Запольського була продовжувачем школи В. Антоновича”, яка спиралася на 
федералістичні ідеї, котрі сповідував М. Костомаров. Ми вважаємо, що 
декабристознавчий осередок цієї школи поступово перетворився на власну 
школу, акме якої припадає на середину 1920-х рр. 

Діяльність університетської декабристознавчої школи виявлялася у: 
1) цілеспрямованій підготовці висококваліфікованих спеціалістів 
(В. Базилевич, О. Гермайзе, В. Романовський, Р. Вавренюк, І. Бродська, 
А. Куликовська, А. Сілкін, О. Тер-Данилов, О. Вербовий, О. Ляпіна); 
2) активній діяльності лідерів, зокрема М. В. Довнар-Запольського, 
Г. Д. Казьмирчука, навколо яких об’єднувалися вчені-декабристознавці; 
3) єдиній програмі вивчення життя та діяльності декабристів в Україні; 
4) об’єднанні дослідників навколо концепції українського декабризму, 
основним постулатом якої був винятковий вплив історії України на 
формування світогляду декабристів; 5) глибокому документалізмі 
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досліджень; 6) встановленні активних творчих контактів з краєзнавцями 
тощо12. 

Після знищення цієї школи на початку 1930-х рр. університетський 
декабристознавчий осередок продовжував функціонувати, проте аж до кінця 
1980-х рр. так і не став єдиною школою. На зламі 1980–1990-х рр. 
дослідження декабристського руху поступово концентруються на кафедрі 
історії народів Росії Київського університету, а згодом переносяться на 
кафедру історії для гуманітарних факультетів. Цьому сприяли як значна 
організаторська робота Г. Казьмирчука та поява цілої плеяди його учнів, так і 
занепад інших декабристознавчих центрів столиці. 

Важливою складовою школи є спільний проект історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра 
історії для гуманітарних факультетів) та Інституту історії України НАН 
України (відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.) з дослідження руху 
декабристів, у межах якого проводяться наукові конференції, видаються 
окремі збірники декабристознавчих розвідок та документів, проводиться 
пам’яткоохоронна робота13. 

На сучасному етапі робота київською декабристознавчою школою 
проводиться у трьох головних напрямках: 

1) дослідження історіографії руху декабристів; 
2) бібліографічний опис літератури, присвяченої “споборникам святої 

волі”; 
3) підготовка фахівців. 
Важливими рисами університетської школи є підвищений інтерес до 

історіографії декабристського руху, вивчення діяльності декабристів в 
Україні, ролі України у формуванні поглядів декабристів, дослідження 
зв’язків декабристів з окремими регіонами. На думку російської дослідниці 
О. Киянської, київська школа бачить магістральну лінію розвитку саме в 
історіографії14. На наш погляд, цьому сприяють умови розвитку українського 
декабристознавства. По-перше, довгий час взагалі не прийнято було 
згадувати про існування київської школи декабристознавців, а імена її 
представників були мало відомі широкому дослідницькому загалу, в той час 
як наукова спадщина провідників інших декабристознавчих осередків: 
В. Семевського, М. Покровського, М. Нєчкіної активно вивчалася. По-друге, в 
Україні утвердився міф про належність декабризму виключно до російської 
історії. Цим обумовлюється незначна кількість узагальнюючих праць про 
декабристів, що побачили світ в Україні. Нарешті, переважна більшість 
архівних матеріалів перебуває поза межами України, що утруднює доступ до 
них. Виходячи з цього, київські декабристознавці розпочали переосмислення 
декабризму з аналізу праць попередників та краєзнавчих розвідок. 

Декабристознавча школа Київського університету постійно генерувала 
учнів, молодих талановитих вчених. На початку ХХ ст. підготовка молодої 
генерації науковців здійснювалася через студентський Історико-
етнографічний науковий гурток Університету Св. Володимира, котрий, з 
перервами у 1905–1906 рр. працював з 1903 по 1920 рр. під керівництвом 
М. Довнар-Запольського. З другої половини 1980-х рр. цю функцію 
виконують наукові конференції “Декабристські читання”. 
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Для зручності подальшого розгляду проблеми варто періодизувати 
дослідження декабризму в Київському університеті. Слід зауважити, що воно 
розпочалося лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На наш погляд, 
наукове декабристознавство в Київському університеті пройшло три періоди 
розвитку, у межах яких можна виділити кілька підперіодів. 

Перший період (злам ХІХ–ХХ ст. – перша половина 1930-х рр.) – це час 
зародження, становлення і ліквідації київської декабристознавчої школи, яка 
в середині 1920-х рр. перетворилася на українську. Об’єднуючи в один етап 
дореволюційне та радянське декабристознавство, виходимо з того, що в 
окреслених хронологічних межах воно розвивалося як єдиний неперервний 
процес, як два покоління української декабристознавчої школи, допоки під 
час репресій 1930-х рр. не загинули найяскравіші її представники. Він 
органічно поділяється на два підперіоди: 

1) Становлення, що хронологічно збігається з дореволюційним часом 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Перші розвідки з проблем декабризму в 
Університеті Св. Володимира належать професорам В. Іконникову, 
П. Голубовському, випускнику історико-філологічного факультету 
Є. Кивлицькому. Проте засновником українського декабристознавства 
вважається професор російської історії М. Довнар-Запольський, який не 
лише створив низку ґрунтовних узагальнюючих праць про декабристів, але й 
через Історико-етнографічний гурток (семінарій) виховав генерацію 
талановитих послідовників. Приват-доцент історико-філологічного 
факультету В. Маслов своєю фундаментальною монографією “Литературная 
деятельность К. Ф. Рылеева” започаткував літературознавчу течію в 
українському декабристознавстві. У Київському університеті навчалися 
І. Павловський та І. Линниченко, котрі стояли біля витоків дослідження 
декабризму в Полтаві та Одесі. 

2) Функціонування університетського осередку в складі потужної 
української декабристознавчої школи (1920-ті – перша половина 1930-х рр.). 
У 1920–1930-х рр. відбулася зміна покоління дослідників. В КІНО (колишній 
університет) дослідження декабристського руху продовжили учні М. Довнар-
Запольського: історики В. Базилевич, О. Гермайзе, В. Романовський, а також 
Л. Добровольський, літературознавець П. Филипович. О. Гермайзе був 
одним з фундаторів концепції українського декабризму, яка надавала 
вирішального значення умовам української дійсності у формуванні 
світогляду членів таємних товариств. Тією чи іншою мірою її підтримували 
усі представники української школи декабристознавства. Лідерами 
української декабристознавчої школи в цей період були випускники 
Київського університету Д. Багалій та С. Єфремов, проте, на відміну від 
дореволюційного періоду, нині провідна роль у дослідженні декабристського 
руху належала не КІНО, а установам ВУАН. 

Другий період (друга половина 1930-х – перша половина 1980-х рр.) – 
дослідження декабристського руху вченими Київського університету в час 
домінування революційної (ленінсько-герценівської) концепції декабризму, 
яку науково обґрунтувала академік М. Нєчкіна. В університеті не існувало 
єдиної декабристознавчої школи, але на факультетах окремі дослідники 
активно вивчали декабристський рух. Зокрема, на історичному факультеті 
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працювали А. Буцик, В. Котов, О. Литвин, на юридичному – М. Закревський, 
В. Покровський, Н. Прозорова, на філологічному – І. Заславський, М. Гнатюк, 
З. Кирилюк, на філософському – П. Волощенко та П. Коваль. 

Випускники та викладачі університету (Г. Сергієнко, Ф. Шевченко, 
Ф. Ястребов) комплектували склад науково-дослідних установ та інститутів, 
що досліджували рух декабристів. Методологічною основою їхніх праць була 
ленінсько-герценівська концепція, проте риси декабристознавчих студій 
1920-х рр. жили у цих студіях. Особливо це помітно у доробку вихованця 
історичного факультету Г. Сергієнка, який відновив дослідження проблеми 
“декабристи і Україна”. 

Хронологічно другий період розподіляється на два підперіоди, вододілом 
між якими є 150-річний ювілей повстання, коли радянське 
декабристознавство вийшло на якісно новий рівень. 

1) Формування декабристознавчих осередків на факультетах (друга 
половина 1930-х – 1975 рр.) – це час поступового відродження українського 
декабристознавства в умовах політичного клімату, що повільно 
лібералізувався. 

2) Активізація декабристських студій у другій половині 1970-х – першій 
половині 1980-х рр., пов’язана зі святкуванням 150-ої та 160-ої річниць 
повстання на Сенатській площі. У цей час кількість праць про декабристів 
зросла, але вони стали однотипно-шаблонними, адже ленінсько-
герценівський підхід себе вичерпав. 

Третій період (від середини 1980-х рр. до наших днів), пов’язаний 
насамперед зі структурними змінами в суспільстві, коли “перебудова” у 
Радянському Союзі підірвала основи “єдино вірного” марксистсько-
ленінського вчення. Нижньою хронологічною межею, на наш погляд, є 
1987 р., коли у Києві відбувалися перші “Декабристські читання”. У цей час 
відновлено діяльність декабристознавчої школи в університеті (лідер – 
Г. Казьмирчук), яка поступово розширює свій ареал, змагаючи до 
перетворення на загальноукраїнську. У межах цього періоду можемо 
виділити кілька підперіодів, котрі, на відміну від попередніх, менш стійкі і в 
залежності від подальшого розвитку можуть змінюватися. 

1) 1987–1991 рр. – час поступового відходу від радянських догм у 
декабристознавстві. Але, разом з тим, революційна концепція декабризму 
у дослідженнях вчених Київського університету все ще домінувала. Активний 
розвиток історіографії декабристського руху пов’язаний з дослідженнями 
Г. Казьмирчука. З 1987 по 1991 р. за його ініціативою відбулися 5 наукових 
конференцій “Декабристські читання”, участь у яких брали провідні фахівці з 
Росії, Білорусі, Казахстану, багатьох регіонів України. Вони стали 
справжньою науковою школою для молодих та досвідчених дослідників. 

2) 1991–2000 рр. – час занепаду та відродження університетського 
декабристознавства. В цю добу, як і до революцій 1917 р., історичний 
факультет Київського університету залишився чи не єдиним в Україні 
осередком дослідження руху декабристів, де формується декабристознавча 
школа Г. Казьмирчука. 

3) Третій підперіод розпочався на зламі ХХ–ХХІ ст., коли в грудні 2000 р. 
було відроджено “Декабристські читання”. Проведення представницьких 
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зібрань провідних декабристознавців України та Росії фактично означає 
вихід досліджень декабристського руху поза межі стін Київського 
університету. Очолювана Г. Казьмирчуком кафедра історії для гуманітарних 
факультетів є найпотужнішим осередком українського декабристознавства. 
Хочеться вірити, що це буде етап переосмислення ролі та місця 
декабризму в нашій минувшині. 
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Дозвольте ж і нам пишатись тим, 
що революційний і послідовніший з декабристів – 

Пестель – жив під південним сонцем України, 
що велику російську літературу робили наші Гоголі, Короленки, 

що перші полки, які підняли м’ятеж проти царату, 
були по національності наші, 

що історію боротьби трудящих записано не в тульській “Канаді”, 
а на просторах України, де найменша оселя 

є сторінка із героїчного минулого, що і т. д. і т. п. 
М. Хвильовий 

 
 

... революционное движение, путем которого Россия 
выстрадала свою революционную теорию марксизма, 

ведет к декабристам, как к своим истокам. 
В. Невский 

 
 

Блажен, хто “рокові часи” 
Не відчував на власній шкурі 

І бачив явища понурі 
В аспекті втіхи і краси, 

Знав революцію з фасаду, 
Не відав “труса ані гладу”... 

М. Зеров 
 
 
 
 
 

Всупереч імперській ідеології 
 

Чи переступала нога декабриста поріг Київського університету? 
Виявляється,  що так.  Колишній член Союзу благоденства П.  Граббе,  який 
відійшов від участі у таємних товариствах і став генералом та вірним слугою 
трону, після відставки поселився у Києві. Поручик новоархангельського 
уланського полку Ашанін у листі до кирило-мефодіївця М. Гулака писав, “що 
він [Граббе – Ю. Л.] постійно їздить в університет слухати лекції, а вдома 
займається хімією та механікою”1. 

Зародження інтересу до руху декабристів в Україні припадає на середину 
ХІХ ст., коли їхньою діяльністю зацікавилися діячі українського та 
загальноросійського національно-визвольних рухів, багато з яких мали тісні 
зв’язки з Університетом Святого Володимира. Це – члени Кирило-
Мефодіївського братства, племінник декабриста М. Драгоманов, учасники 
Харківсько-Київського таємного товариства. 

Влада усіляко намагалася піддати забуттю “державних злочинців”. В 
Україні рух декабристів практично не вивчався до кінця ХІХ ст. Царський 
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уряд зробив усе, щоб витравити з народної пам’яті борців за свободу, 
особливо в Україні, де утворилися і змужніли два найрадикальніші 
товариства – Південне та Об’єднаних слов’ян, було створено конституційний 
проект “Руську Правду” і, нарешті, відбулося повстання Чернігівського полку. 
Після повстання декабристів у Київській міській бібліотеці в журналі “Новости 
литературы” із тексту та змісту було вирізано “Думи” К. Рилєєва2. У 1854 р. 
міністр народної освіти писав управляючому Київським учбовим округом, що 
в книгах і періодичних виданнях нерідко друкуються історичні матеріали, 
дослідження, народні пісні, що стосуються періоду С. Разіна, Є. Пугачова та 
інших “смутних явищ нашої історії”. Подібні твори і статті, “які нагадують 
суспільні біди і внутрішні страждання вітчизни, ознаменовані буйством, 
повстаннями, кривавими злодіяннями і різного роду порушеннями 
державного порядку, ... непотрібні і образливі для народного почуття”3. 
Проте витравити з пам’яті народу перших борців за демократизацію 
російського суспільства царизмові не вдалося. 

Члени Товариства Св. Кирила та Мефодія – носії демократичної ідеї – 
вбачали у декабристах своїх попередників. У “Книзі буття українського 
народу”, автором якої вважається ад’юнкт, а згодом професор Університету 
Св. Володимира М. Костомаров, коротко сформульовано розуміння суті 
декабризму: “І голос України одізвався в Московщині, коли після смерті царя 
Олександра хотіли руські прогнати царя і панство і установити Речь 
Посполиту, і всіх слов’ян поєднати по образу іпостасей божественних 
нерозділимо і несмісимо; а сього Україна ще за двісті років до того хотіла”4. 
Цей пункт є яскравою ілюстрацією синтезу загальнодемократичних ідеалів 
декабристів та ідей українського месіанства і православного клерикалізму 
автономістів, рельєфно представлених в ідеології кирило-мефодіївців. 

Під час обшуку у М. Костомарова жандарми виявили “Донесення слідчої 
комісії”, де переповідалися ідеї Товариства об’єднаних слов’ян. 
Декабристські ідеї високо оцінював член Кирило-Мефодіївського товариства 
Т. Шевченко, який претендував на посаду вчителя малювання в університеті. 
Розкриття товариства і арешт його членів завадили здійсненню цих планів. 
Тому проблема “декабристи і Тарас Шевченко”, по суті, не має відношення 
до теми нашого дослідження. 

Очевидно, мав певні симпатії до декабристів і перший ректор 
Університету Св. Володимира М. Максимович, який друкував на сторінках 
часопису “Киевлянин” твори колишнього члена Союзу благоденства, свого 
доброго знайомого Ф. Глінки5. 

Студент Університету Св. Володимира, член Харківсько-Київського 
таємного товариства Л. Россинський на прощальному вечорі професора 
П. Павлова 14 грудня 1859 р. виголосив промову, у якій відзначив, що вони 
зібралися у знаменний день – “день прогресу на Русі” та підняв тост “у 
пам’ять перших апостолів рідного прогресу” і за здоров’я тих, хто йде їхнім 
шляхом6. 

До руху декабристів неодноразово звертався М. Драгоманов. Його 
схильність до активної творчої діяльності була зумовлена родинною 
традицією, котра бере свій початок від одного з “апостолів святої волі” 
Я. Драгоманова. У своїй біографії М. Драгоманов відзначав: “дядько-офіцер 
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брав участь у таємному товаристві “З’єднаних слов’ян”7. Згодом О. Гермайзе 
писав про нього: “Молодий професор Михайло Драгоманов, який увібрав у 
себе з родинного оточення ідеали декабристів, стане остаточно на новий 
шлях будівництва соціалістичного, поки що в утопічних формах світогляду, 
на українському ґрунті”8. 

М. Драгоманов одним із перших звернув увагу на безперервність 
розвитку федеративно-демократичного руху в Україні, біля витоків якого 
стояли члени Товариства об’єднаних слов’ян. Звертаючись до О. Герцена, 
він писав: “Ідеї Костомаровського гуртка, безперечно, становлять ланку, що 
з’єднує прагнення Товариства об’єднаних слов’ян, яке виникло в Київській 
губернії у 1823–25 рр., з принципами “українофілів” і “хлопоманів” 60-х років 
та українських федералістів-соціалістів нашого часу”9. Думку про ланцюг 
українського федералізму в ХІХ ст. у 1920-х рр. конкретизував С. Єфремов. 

Розвиток ліберальних ідей Товариства об’єднаних слов’ян, як відзначав 
М. Драгоманов, припиняється після розгрому повстання Чернігівського 
піхотного полку. Реакція уряду після 1825 р. стримувала “широкий прогрес 
українського слов’янофільства і народолюбства”, на певний час зупинила і 
розвиток федеративної ідеї серед передового українського суспільства10. 

Погляди вказаних вище суспільно-політичних діячів на декабризм доволі 
цікаві й мало досліджені. Проте, вони не були дослідниками декабристського 
руху як наукової проблеми, а вбачали у “споборниках святої волі” своїх 
попередників в опозиційній боротьбі із самодержавством та кріпосництвом. 
Підкреслимо лише той факт, що вони не вважали декабристів виключно 
російськими суспільно-політичними діячами. Тому зародження наукового 
декабристознавства в університеті (як і в Україні) припадає на злам ХІХ і 
ХХ ст. 

На момент зародження українського наукового декабристознавства в 
Російській імперії уже протягом майже сорока років не існувало табу на 
вивчення декабристського руху. Ще у 1860 р. професор Казанського 
університету А. Щапов (1830–1876) підготував програму курсу “История 
русского народа”, де у третій главі першого розділу, названому “Політичні 
рухи і напрямок духу російського народу”, чітко сформулював: “Розвиток і 
збільшення таємних товариств у першій чверті ХІХ ст. Спроба 14 грудня. 
Розвиток ідей політичної свободи і народного самопізнання”11. Звісно, влада 
не вітала подібні наукові пошуки, проте особливо й не заважала. У 1870–
1890-х рр. у Москві й Петербурзі відбувається декабристознавчий бум. 
Щоправда, цілком сприятливі умови для вивчення проблеми з’явилися лише 
в роки революції 1905–1907 рр., коли було відкрито доступ до прихованих 
режимом документів, зокрема вперше було опубліковано “Руську Правду” 
П. Пестеля. 

Про творчість К. Рилєєва першим серед професури історико-
філологічного факультету Університету Св. Володимира згадав 
М. Дашкевич. Зокрема, він відзначав, що на захоплення поета-декабриста 
українською героїкою вплинув польський поет “української школи” 
Т. Падура12. 

Декабристська тематика розроблялася в Історичному товаристві 
Нестора-літописця. Так, ще у 1893 р. випускник історико-філологічного 
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факультету Є. Кивлицький на його засіданні оглянув зміст спогадів 
Г. Олізара, відзначив їх цінність для вивчення історії російсько-польських 
стосунків у першій чверті ХІХ ст.13 Мемуарам декабриста С. Волконського 
присвятив доповідь М. Василенко, читання й обговорення якої зайняли все 
засідання 20 січня 1902 р. Він дав високу оцінку цим запискам, які містили, за 
словами вченого, багатий матеріал для характеристики як самого автора, 
так і тієї епохи, в котру він жив14. 

Вивченням декабристського руху займався також професор Університету 
Св. Володимира П. Голубовський. У 1904 р. він прочитав в Історичному 
товаристві Нестора-літописця доповідь, присвячену декабристу 
О. Юшневському. У 1908 р., вже після смерті вченого, М. Дашкевич та 
М. Довнар-Запольський опублікували зібрані ним листи О. Юшневського та 
його дружини15. П. Голубовський, як й інші згадані дослідники, не займався 
виключно декабристознавчими проблемами. Вони становили лише 
невеличку частину його наукового доробку. 

Одним з перших в Університеті Св. Володимира до проблем руху 
“споборників святої волі” звернувся професор В. Іконников. У 1921 р. на 
засіданні Історичного товариства Нестора-літописця він розповів, що ще 
юнаком часто зустрічався у Братському монастирі на Подолі у Києві із 
С. Волконським. “Величне лице декабриста з його гарним сивим волоссям і 
спокійним проникливим поглядом назавжди зосталося в його пам’яті”16. 

В. Іконников був одним з провідних істориків Російської імперії кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. У 1873–1913 рр. – головний редактор “Университетских 
известий”, голова Київської археографічної комісії, почесний член кількох 
наукових товариств, один з ініціаторів заснування у 1873 р. Історичного 
товариства Нестора-літописця. У 1914 р. В. Іконникова обрано академіком 
Петербурзької академії наук, у 1920 р. – академіком УАН. В університеті 
професор В. Іконников читав курси історії Росії і російської історіографії. 
Вчений неодноразово обирався деканом історико-філологічного факультету, 
його перу належить понад 700 досліджень, статей, рецензій, документальних 
публікацій з історіографії, джерелознавства, історичної науки, освіти, 
суспільно-політичних рухів в Україні та Росії. Величезний внесок зробив 
дослідник у розвиток вітчизняної історіографії17. 

Інтерес до проблем декабристського руху у В. Іконникова виник не 
одразу. У програмі “ординарного професора В. Іконникова” з російської 
історії взагалі відсутня згадка про декабристів. “Історія часів імператора 
Олександра, – писав він, – це звернення особливої уваги на створення 
російського суспільства...”18 Ще обережніше говорить історик про правління 
Миколи І, ставлячи перед собою завдання написати “нариси царювання 
імператора Миколи І і описати найважливіші події його доби”19. 

Частково проблем декабристського руху стосується праця В. Іконникова 
“Крестьянское движение в Киевской губернии 1826–1827 гг. в связи с 
событиями того времени”20. Д. Багалій вважав, що “монографія Іконникова 
має велике значення з боку соціологічного, бо на підставі наведених ним 
судових справ ми бачимо, що декабристське повстання на Київщині 
зворушило в деякій мірі й селянське населення”21. Проте, час довів, що така 
оцінка була явно завищена. На думку В. Сарбея, ця праця є чи не 
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найрадикальнішою за змістом та ідейною спрямованістю у творчому доробку 
В. Іконникова. У ній автор, перебуваючи під впливом революції 1905–
1907 рр., коли знову гостро постало аграрне питання, здійснив спробу 
поєднати виступ декабристів з піднесенням селянського руху в Київській 
губернії, показати їх взаємовплив. Проте наукове значення праці невелике, 
адже вчений прагнув штучно поєднати два абсолютно різні явища. Вона 
була “наслідком певного впливу на ліберального історика революційних 
віянь бурхливого передодня російської революції”22. 

Більш цікавою для декабристознавця є праця В. Іконникова, присвячена 
запискам С. Волконського, що являє собою невеличку рецензію-огляд 
спогадів декабриста23. Дослідник наголосив на величезному значенні 
подібних матеріалів, звернув увагу на неправильне написання 
С. Волконським прізвища Житомирського губернатора Гижицького (писав 
Гажицького) і голови “Ложі об’єднаних слов’ян” Густава Олізара (писав 
Олівера). Аналізуючи записки Г. Олізара, (Pamietniki (1798–1865) Qustava 
Olizara. – Lwow, 1892. – XLIV+300 с.), В. Іконников зазначав, що “в них він 
[Олізар – Ю. Л.] повідомив цікаві відомості про життя в південно-західному 
краї і польсько-російські відносини, про Київ і сім’ю Раєвських, про свої 
відносини з декабристами на півдні, про російську адміністрацію в краї, про 
ставлення до варшавського слідства”24. 

Як винятково важливу інформацію у записках Г. Олізара вчений виділяв 
повідомлення про приїзд до автора М. Бестужева-Рюміна перед повстанням 
Чернігівського полку, про його арешт і утримання в Петербурзі. В. Іконников 
також відзначив близькість С. Волконського до П. Пестеля і його негативне 
ставлення до М. Тургенєва, уточнив прізвище члена Польського 
патріотичного товариства, який брав участь разом з князем О. Яблоновським 
у переговорах, в Києві, з представниками Південного товариства – 
Гродецького, посилаючись на Донесення Варшавського слідчого комітету 
1826 р.25 

Вчений проаналізував також мемуарну спадщину декабристів 
С. Трубецького, І. Пущина та Ф. Вадковського, опублікованих Вільною 
друкарнею О. Герцена та М. Огарьова у Лондоні. У своїй основній і 
найвідомішій праці “Опыт русской историографии” дослідник згадував 
наукове дослідження декабриста М. Тургенєва “Опыт теории налогов”, яке 
викликало захоплення ясністю викладу26. 

В. Іконников не зробив глибокого аналізу декабристського руху, а 
торкнувся лише окремих проблем, пов’язаних з ним. Це дало змогу 
Г. Казьмирчуку охарактеризувати його доробок у царині декабристознавства 
як незначний27. На наш погляд, цінність праць історика полягає не стільки у 
їх науковій вартості, скільки в тому, що вони послужили поштовхом для 
подальших декабристознавчих студій. Але не слід зменшувати внесок 
вченого у формування українського декабристознавства, адже його праці 
посприяли популяризації теми в університетському середовищі28. 

Біля витоків університетського декабристознавства стояв професор 
російської історії М. Довнар-Запольський. Білорус за походженням, відомий 
історик та суспільно-політичний діяч, він зумів увійти в історіографії трьох 
країн: України, Білорусі та Росії. Витримавши на історико-філологічному 
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факультеті Університету Св. Володимира протягом 1897–1898 рр. 
випробування на звання магістра російської історії, М. Довнар-Запольський 
працював приват-доцентом Московського університету по кафедрі російської 
історії. Одночасно захистив магістерську дисертацію “Державне 
господарство Великого князівства Литовського при Ягеллонах”, за яку 18 
листопада 1901 р. Вчена рада Університету Св. Володимира присудила 
звання магістра російської історії. А 27 травня 1905 р. на історико-
філологічному факультеті Київського університету М. Довнар-Запольський 
публічно захистив дисертацію “Нариси з організації західноруського 
селянства в XVI ст.” 31 травня того ж року Вчена рада університету 
затвердила вчений ступінь доктора російської історії. 

Сьогодні важко дати однозначну відповідь на питання, коли ж вчений 
почав цікавитися рухом “апостолів свободи”. Г. Казьмирчук припускає, що це 
могло трапитися ще під час роботи в архівах Москви і Петербурга, де 
дослідник мав змогу користуватися слідчими справами декабристів29. 
Російський історик С. Михальченко зазначає, що інтерес М. Довнар-
Запольського до періоду правління Олександра І, як до переломного, через 
який “червоною ниткою проходить прагнення суспільства до постановки 
питання про політичні права, і робляться перші спроби до їх здійснення”, 
намітився ще в часи роботи приват-доцентом Московського університету, де 
він читав лекції про епоху 1801–1825 рр.30 18 квітня 1899 р. в листі до декана 
історико-філологічного факультету В. Іконникова М. Довнар-Запольський 
просив того “оголосити в університеті курс”, присвячений правлінню 
Олександра І31. Дослідження цієї епохи. звісно, було неможливе без 
розгляду питань декабристського руху. На початку ХХ ст. побачила світ 
стаття М. Довнар-Запольського про М. Сперанського, сильно зіпсована 
цензурою. Нарешті в 1902 р. вчений запропонував видавництву “Мир” 
опублікувати книгу про декабристів. 

Найвідомішими працями М. Довнар-Запольського про “царів волі”є 
“Ідеали декабристів”, “Таємне товариство декабристів”, “Груднева революція 
1825 р.”, а також розділ “Декабристи” у праці “Огляд новітньої російської 
історії”32, об’єднані спільним задумом – висвітлити декабристський рух в усіх 
його аспектах. Професор Київського університету зробив дуже багато для 
розширення джерельної бази проблематики. Зокрема, підготував збірник 
записок, листів, свідчень, конституційних проектів декабристів. У ньому 
вчений опублікував свідчення самих учасників “грудневої революції” і листи 
деяких декабристів до імператора Миколи І, великого князя Михайла 
Павловича і генерала Левашова, свідчення полковника М. Комарова, 
“Записку про таємне товариство генерал-майора М. Ф. Орлова”, Конституцію 
М. Муравйова, вперше оприлюднив повні тексти програмних документів 
Товариства об’єднаних слов’ян – “Правил” і “Клятви”, пояснив значення 
умовних знаків у “Правилах”, навів девіз товариства у вигляді восьмикутної 
печатки і пояснив його зміст33. 

Аналізуючи джерела ідеології декабристів, дослідник чи не першим 
вказав на органічне поєднання таких чинників, як російська кріпосницька 
дійсність і вплив західноєвропейської суспільно-політичної думки. “Якщо одні 
з членів таємних товариств уперше здобували освіту на 
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західноєвропейському ґрунті, то інші приходили до тих же висновків 
самостійно, придивляючись до російського життя”, – резюмував учений. 
М. Довнар-Запольський визначив першопричину створення таємних 
товариств: “перша ідея таємного товариства походила із бажання чесних 
людей стати на шлях боротьби проти зловживань та безладдя у 
внутрішньому управлінні”34. Дослідник підкреслював що “важко знайти якусь 
галузь урядової діяльності, яка б не піддавалася жорсткій критиці у 
прогресивних колах тодішнього суспільства”35. Посилення ж реакції, 
Аракчеєвщина, постійні війни заради збереження реакційної системи 
К. Меттерніха у Європі лише прискорили утворення декабристських 
організацій. 

Кріпосне право, на думку вченого, “було одним з головних поштовхів до 
створення таємних товариств, декабристи розуміли його аморальність, 
невигідність рабської праці і те, що воно не є одвічним привілеєм поміщиків, 
який держава не може скасувати”36. Ще радикальніше оцінював історик 
ситуацію в олександрівській Росії: “все тодішнє життя для хоч трохи 
спостережливого глядача являло стільки негативних рис самодержавного 
режиму, що те середовище російського суспільства, яке було пройняте 
любов’ю до батьківщини і свободи, прийшло до думки про необхідність 
боротьби із самодержавством і з тим суспільним ладом, який воно 
підтримувало”37. 

Дослідник справедливо відзначав, що в державі назріла необхідність 
реформ. Аналізуючи посилення реакції після російсько-фрацузької війни 
1812 р. М. Довнар-Запольський  наголосив на тому, що суспільство 
поділилося на дві частини. Якщо представники однієї з них “приєдналися до 
похмурої реакції або, хоча б, прониклися релігійною екзальтацією”, то інші – 
“не порвали з ліберальними ідеями”. Саме ця друга частина і стала основою 
майбутніх таємних організацій. “Чим сильніше діяла реакція, тим 
нестримнішим був опір”38, – писав учений. Отже, наступ реакції лише 
активізував процес виникнення таємних товариств і паралельно з 
наростанням реакції розвивалася ідеологія декабристів. Ось як про це пише 
сам М. Довнар-Запольський: “Спочатку ліберально налаштована частина 
суспільства не зовсім ясно розуміла поворот назад, зроблений 
Аракчеєвським режимом. Такий поворот видавався їй неприпустимим після 
ліберальних заяв і починань першого десятиріччя Олександрівського 
царювання; їй здавалось неприпустимим йти назад, навіть не йти вперед в 
той час, коли уся ліберальна Європа добивалася участі народу в державних 
справах. Але, коли посилений ряд репресій, планомірність реакційної 
політики остаточно відкрили сумну картину реакції, ця частина суспільства, 
спонукувана вищою свідомістю громадянського обов’язку, взялася за роботу. 
Ця робота спочатку вилилась у створення таємних товариств, а потім і в 
революцію”39. 

Оглядаючи “Записки” С. Волконського, М. Довнар-Запольський простежив 
формування його антисамодержавної свідомості. Молодий військовий, 
котрий брав участь ще у кампанії 1806–1807 рр., був поранений при 
Прейсиш-Ейлау, перебував у війську під час переговорів Олександра І з 
Наполеоном у Тільзіті, де “відчув те почуття приниження, яке уже 
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висловлювалося імператором Олександром стосовно своїх військ...”40 
Майбутній декабрист брав участь у Вітчизняній війні російського народу 
1812 р., спочатку перебував у ставці імператора у Вільно, а потім у загоні 
генерала Вінценгероде, котрий першим вступив у залишену французами 
Москву. У ході подальшої російсько-французької війни С. Волконський 
дійшов до Німеччини, брав участь у “битві народів” біля Лейпцига. На думку 
М. Довнар-Запольського, важливий вплив на формування світогляду 
майбутнього декабриста мала його подорож Західною Європою. “Із своїх 
відвідин Відня і спостережень за життям російського двору,  він виніс те ж 
неприємне почуття образи, яке відзначали й інші очевидці: російський 
володар наче соромився своїх підданих, оточив себе іноземцями і потрапив 
під вплив іноземної політики”. У Парижі майбутній декабрист бував у салоні 
мадам де Сталь, зустрічався з Б. Констаном, проте “добре ознайомившись з 
цвітом тодішньої легітимістичної аристократії, кн. Волконський виніс про неї 
дуже негативне враження”. Присутність у Парижі під час втечі Людовіка ХVІІІ 
і повернення Наполеона теж вплинула на С. Волконського. У Лондоні 
майбутній декабрист познайомився з видним членом парламентської 
опозиції Ф. Вільсоном. “Свобода слова і зборів в Англії і парламентські 
дебати справили помітне враження на двадцятишестилітнього російського 
генерала”, – зауважував М. Довнар-Запольський41. 

Однак і внутрішні чинники відіграли далеко не другорядну роль у 
формуванні світогляду С. Волконського. Як і все прогресивне російське 
суспільство, він був прикро вражений відставкою реформатора 
М. Сперанського 17 березня 1812 р. До речі, в цей день С. Волконський був 
черговим флігель-ад’ютантом імператора. У записках він подав відмінний від 
офіційного погляд на звільнення М. Сперанського, спростував твердження 
М. Корфа, котрий, зі слів О. Голіцина та П. Голеніщева-Кутузова, розповів, 
що М. Сперанський вийшов від імператора у великому сум’ятті, із 
заплаканими очима, замість паперів почав укладувати в портфель свою 
шляпу і врешті впав на стілець42. Останнім часом з’явився ряд праць, що 
ідеалізують образ Олександра І, проте наведені думки С. Волконського – 
людини, наближеної до імператора, яскраво ілюструють серйозні політичні 
прорахунки монарха. 

Поряд з цими причинами, М. Довнар-Запольський відзначав і менш 
значні, але такі, що мали вплив на формування ідеології декабристів, як-то: 
дарування конституції завойованій Польщі, яке “вселило сумнів і недовіру до 
уряду”, ненадання допомоги повсталій Греції тощо. 

М. Довнар-Запольський одним з перших докладно висвітлив історію 
Товариства об’єднаних слов’ян, яке і сьогодні вивчене недостатньо. До того 
ж, нині робляться спроби розглядати це таємне товариство як організацію, 
що діяла водночас з декабристськими товариствами, але автономно, хоч 
мала багато спільного з ними щодо програмних завдань43. Тому сьогодні 
було б доцільно ще раз звернутися до думок М. Довнар-Запольського, адже 
саме він підкреслював, що Товариство об’єднаних слов’ян до злиття з 
Південним товариством у вересні 1825 р. мало самостійно розроблені 
програмні документи, висунуло цілком серйозну мету й окреслило шляхи її 
досягнення. Дослідник зазначав, що таємна організація діяла автономно, а 
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на початку 1825 р. “досить розрослась, серед її членів помітне намагання 
енергійної діяльності”44. На основі аналізу програмних документів 
Товариства об’єднаних слов’ян М. Довнар-Запольський дійшов висновку, що 
головною метою цієї організації була зміна політичного ладу в Російській 
імперії, в той час як ідея створення федерації слов’янських республік 
відігравала другорядну роль45. Слід зауважити, що М. Павлов-Сільванський 
у своїй рецензії жодним словом не критикує висновків і оцінок М. Довнар-
Запольського щодо історії створення та діяльності Товариства об’єднаних 
слов’ян46. 

Багато уваги вчений приділив і такому важливому питанню як об’єднання 
Товариства об’єднаних слов’ян з Південним товариством декабристів у 
вересні 1825 р. Вважаючи “слов’ян” найважливішим надбанням “південців”, 
М. Довнар-Запольський зазначав, що після об’єднання Південне товариство 
значно посилилось і “головним чином отримало те, чого йому не вистачало – 
людей, які прирекли себе до царевбивства”. На думку історика, один з 
керівників Васильківської управи М. Бестужев-Рюмін вбачав у членах 
Товариства об’єднаних слов’ян саме змовників-царевбивць, яких, проте, у 
Південному товаристві “чітко відокремлювали від членів”47. Сучасна 
дослідниця О. Киянська дотримується думки, що для М. Бестужева-Рюміна 
“слов’яни” були лише знаряддям революції48, тобто повертається до 
висновків М. Довнар-Запольського. 

Дослідник підкреслював “докорінну різницю” між цими двома таємними 
організаціями, що полягала у ставленні до солдатських мас. Він відзначив, 
що діячі Південного товариства були більш далекими від народного 
середовища, і тому мали менше можливостей до зближення з солдатами. 
Члени Товариства об’єднаних слов’ян значно допомогли “південцям” у 
підготовці до збройного повстання своєю агітацією серед солдатів. Цілком 
логічно, що інкорпорацію “слов’ян” до складу Південного товариства вчений 
розглядав як об’єктивний процес об’єднання вищих і нижчих офіцерів,  які 
мали близькі цілі. 

На нашу думку, слід звернути увагу і на дослідження М. Довнар-
Запольським декабристської інсургенції. Він відзначив, що повстання не 
було випадковим явищем, навпаки це була серйозна задача, зріло 
обдумана49, але, разом з тим, звернув увагу на наївність його організаторів, 
яким “здавалося просто: слід з’явитися улюбленому начальнику до 
вишикуваного в бойовому порядку полку або іншої частини війська і 
запалити серця солдат і офіцерів натхненною промовою про свободу, – і 
військо можна спрямувати проти існуючого уряду. Їм здавалося, що всі так 
само ненавидять царя і його уряд, як ненавидять і те й інше вони самі, і вони 
були впевнені, що військо їх підтримає в боротьбі проти царя”50. Ця 
упевненість і стала однією з причин “катастрофи 14 грудня”. На жаль, вчений 
не приділив уваги діяльності декабристів після поразки повстання. 

Характерною рисою праць М. Довнар-Запольського (учня В. Антоновича) 
є обласний підхід до вивчення історичної проблеми. Вчений приділяв більше 
уваги декабристам, котрі жили й діяли на території України. Такий підхід до 
вивчення декабризму стане характерним для українського 
декабристознавства в майбутньому. 
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Особливо важливою нам видається діяльність Історико-етнографічного 
гуртка (семінарію), заснованого М. Довнар-Запольським у вересні 1903 р., 
коли міністр народної освіти затвердив його статут. Хоча, насправді, він 
розпочав діяти ще у 1902 р. Справжнє поглиблене опрацювання окремих 
питань переносилося спочатку на практичні і семінарські заняття, а потім 
завершувалось в окремих гуртках, які “іноді перетворювались на справжні 
розсадники наукових кадрів”51. 

Гурток став важливою складовою історичної школи М. Довнар-
Запольського. На жаль, ми маємо дуже обмежене коло джерел про його 
діяльність. Відомо, що перше засідання після затвердження статуту гуртка 
відбулось 30 вересня 1903 р. Останнє документальне свідчення про його 
існування відноситься до 1920 р. З 1903 по 1913 рр. відбулось 64 засідання, 
на яких було заслухано 92 доповіді52. За ці 10 років, за свідченням самого 
М. Довнар-Запольського, “через семінарій пройшло 100 членів, серед яких 
були випускники Паризького, Берлінського та інших університетів”53.  У різні 
роки членами гуртка були П. Смірнов, В. Базилевич, Є. Сташевський, 
М. Яницький, В. Романовський, Н. Полонська, Ф. Ернст, М. Зеров, 
П. Клименко та інші майбутні історики, географи, літературознавці. 

Система роботи в гуртку полягала у тому, що спочатку студент 
одержував тему для дослідження, згідно з його інтересами. Розробивши її, 
він виступав на засіданні гуртка з доповіддю. Більшість студентських 
розвідок публікувалась в “Университетских известиях” або в окремих 
збірниках (усього їх вийшло 8). Запрошуючи студентів до праці в гуртку, 
М. Довнар-Запольський широко залучав молодь до конкретної наукової 
роботи, відбирав кращих із них, залишаючи на кафедрі. 

У доповідній записці до міністра народної освіти у 1915 р. вчений 
визначав головним завданням гуртка “вивчення найбільш складних і 
нерозроблених питань історії господарства і соціальної історії Московського 
періоду”54. Cучасники теж відзначали, що тематика, до якої професор 
спрямовував своїх учнів, стосувалася насамперед “територіальної 
Московщини”55. В. Романовський відзначав, що головним напрямком праці 
гуртка було вивчення писцових книг Російської держави ХVI–XVII ст.56 

Справді, більшість членів гуртка розробляли вищезазначені питання. 
Проте декабристознавча тематика на його засіданнях теж обговорювалася, 
хоча і не була пріоритетним напрямком роботи. Член гуртка А. Гнєвушев 
досліджував суспільно-політичні та економічні погляди М. Мордвинова – 
єдиного члена Верховного карного суду над декабристами, що відмовився 
підписати сентенцію (вирок)57. Відомо, що у 1911–1912 навчальному році 
студент Б. Барановський виступив із повідомленням на тему: “Дневник и 
письма Н. И. Тургенева”58. Ця стаття була опублікована на сторінках 
“Университетских известий”, а також в окремому збірнику59. 

Гурток відіграв значну роль у формуванні історичної школи М. Довнар-
Запольського, посприяв зростанню нового покоління науковців. Талановитий 
педагог М. Довнар-Запольський зумів передати новій генерації дослідників 
методи своєї роботи. Б. Крупницький відзначав, що “професор завжди вмів 
захопити слухачів, подати ефектну цифру, цікаву подробицю з свого 
матеріалу. Завдяки цьому ХІХ ст. в його викладах і книжках сприймалося, як 
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якесь цікаве оповідання”60.  Разом з тим,  сучасники відзначали деяку 
хаотичність і невпорядкованість у роботі, риси поспіху. 

Документи свідчать, що ефективний менеджер М. Довнар-Запольський 
зробив неоціненну послугу українській історичній науці в цілому та 
декабристознавству зокрема, зумівши протягом понад 10 років успішно 
лобіювати публікації наукових розвідок своїх учнів. Документи допомагають 
простежити заходи історика по “вибиванню” коштів для публікації праць своїх 
учнів. У 1915 р. (воєнний рік!) після виходу 8 окремих збірників праць членів 
Історико-етнографічного гуртка М. Довнар-Запольський писав міністрові 
народної освіти: “... я вказую на труднощі розміщення друкованих робіт 
молодих вчених у Києві, тому що тут нема наукових органів, а бюджет 
Университетских Известий далеко не достатній ... я висловлював 
переконання, яке, на щастя, виправдалося, що видача спеціальних коштів на 
наукову діяльність гуртка, справить на студентів мого семінарію найкращі 
враження та посилить продуктивність їх робіт”61. 

В іншому листі М. Довнар-Запольський писав: “Студентським роботам 
зазвичай довго доводиться чекати черги до надходження у типографію: 
повільність роботи університетської типографії, заваленої багатьма 
виданнями професорів та офіційним матеріалом, відбивається у крайньому 
уповільненні виходу в світ студентських робіт. З гіркотою мені іноді 
доводилося передвавати праці моїх учнів в інші видання”62. Завдяки цим 
заходам було опубліковано вище згадану розвідку Б. Барановського. Тож, 
нашим сучасникам було б корисно скористатися з досвіду наукового 
менеджменту початку ХХ ст. 

Після революційних подій 1917 р. М. Довнар-Запольський припинив 
дослідження декабристського руху. Проте, його справу продовжили учні, з 
іменами яких пов’язаний вже новий, радянський, період вітчизняного 
декабристознавства. Праці вченого не втратили своєї наукової вартості і в 
наш час. Нерідко вони здатні пролити світло на дискусійні питання 
декабристського руху. 

Поряд з вченими-істориками, свій внесок у розвиток університетського 
декабристознавства зробили і вчені-філологи, які поклали початок окремій 
філологічній течії у вітчизняному декабристознавстві. Ще у 1899 р. професор 
російської словесності А. Лобода у статті, присвяченій О. Пушкіну не обійшов 
увагою і його зустрічі з декабристами під час перебування в Кам’янці63. 

Найпомітнішим представником філологічної ткчії був В. Маслов. Він 
довгий час перебував у тіні свого старшого брата, відомого літературознавця 
та бібліографа, члена-кореспондента АН УРСР С. Маслова. В радянський 
час над науковою спадщиною вченого дамокловим мечем висів вирок 
М. Нєчкіної про його працю, присвячену К. Рилєєву: характеристика поета 
“захоплююча і шаблонна. Після публікації нових документів про Рилєєва 
уявлення про нього стало значно складнішим”64. 

Майбутній декабристознавець народився 21 грудня 1884 р. у м. Ічні 
Чернігівської губернії в родині купця 2-ї гільдії.  Середню освіту здобув у 
Прилуцькій гімназії, яку закінчив у 1903 р. із золотою медаллю. Того ж року 
вступив на історико-філологічний факультет Московського університету, у 
1904–1909 рр. навчався в Імператорському Університеті Св. Володимира, 



 56 

який закінчив з дипломом 1-го ступеня, одержавши золоту медаль за 
конкурсну роботу65. Під час навчання в Київському університеті В. Маслов 
був членом гуртка професора В. Перетца, який відомий історик 
В. Романовський називав “справжнім розсадником наукових працівників”66. 
Школу цього гуртка пройшли академіки О. Баранников, О. Білецький, 
Б. Жарін, професори М. Гудзій, О. Дорошкевич, С. Маслов, П. Филипович. 

Будучи ще студентом, В. Маслов підготував своє перше дослідження 
“Архив К. Ф. Рылеева, принесённый в дар библиотеке Академии наук 
В. Е. Якушкиным”67. 1 січня 1910 р. В. Маслова було затверджено 
професорським стипендіатом при Університеті Св. Володимира для 
підготовки до професорського звання по кафедрі російської мови та 
словесності. Того ж року на сторінках “Известий Императорской Академии 
наук” було опубліковано вище названу працю, яку керівник стипендіата 
А. Лобода оцінив дуже високо: “... період літературної діяльності цього 
письменника [К. Рилєєва – Ю. Л.], до Маслова зовсім недосліджений і навіть 
невідомий ... видрукуване дослідження виявляє велику начитаність автора, 
серйозну наукову підготовку”68. У 1913–1914 рр. В. Маслов склав магістерські 
екзамени, з 1915 по 1920 рр. працював приват-доцентом Київського 
університету, у 1917 р. – приват-доцент Вищих жіночих курсів. В цей же час 
викладав російську мову і літературу в 2-й і 4-й Київських гімназіях. 

У 1912 р. В. Маслов видав наукову монографію “Литературная 
деятельность К. Ф. Рылеева”, а у 1916 р. – доповнення та поправки до неї69. 
З рецензіями на це дослідження ще у 1912 р. виступили 12 рецензентів, 
зокрема П. Бартєнєв, В. Брюсов, М. Василенко, М. Піксанов, С. Єфремов та 
інші. Під час роботи над монографією дослідник співпрацював з 
найвідомішими декабристознавцями того часу В. Семевським та 
Б. Модзалевським. Свою працю автор оцінив доволі скромно, зазначивши, 
що “мав на увазі подати дослідження історико-літературного характеру, і 
тому суспільно-політичні відносини Рилєєва розглядались мною лише 
настільки, наскільки вони знаходили відображення у його літературній 
діяльності”70. Насправді ж, ця робота і сьогодні залишається 
наймасштабнішим дослідженням про К. Рилєєва. 

Згодом, у 1945 р. академік О. Білецький напише: “В. Маслов звернув на 
себе увагу вже першою своєю великою друкованою працею “Литературная 
деятельность К. Ф. Рылеева” (К., 1912) ... і поклав початок історико-
літературному дослідженню доробку одного з найвидатніших поетів-
декабристів. Висновки цієї праці увійшли до наукового вжитку і були 
використані радянськими видавцями текстів Рилєєва і його дослідниками”71. 
Думку О. Білецького підтримав М. Гудзій: “Книга В. Маслова є найбільш 
змістовною і солідною працею про Рилєєва – не тільки за обсягом, але й за 
якістю”72. 

Головною метою своєї праці В. Маслов визначив “вивчення форм і 
прийомів творчості Рилєєва”73, але, поряд з цим, дослідник подав низку 
цікавих фактів про життя декабриста. Він вважав К. Рилєєва “головним 
змовником” і натхненником декабристського руху, і саме тому його ім’я стало 
настільки небезпечним, що воно надовго зникло з літературного обігу; 
протягом усієї епохи царювання Миколи І ніхто вільно не міг говорити про 
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нього. Дослідник прагнув розкрити формування світогляду майбутнього 
декабриста. Так, він подав інформацію про перебування К. Рилєєва у 
Дрездені в 1813–1815 рр., де майбутній декабрист служив при 
артилерійській крамниці. Але вже тоді писав на всіх гострі сатири, і обурене 
російське громадянство звернулося до віце-короля Саксонії М. Рєпніна зі 
скаргою. Той передав її дядькові поета, останній велів племінникові 
залишити Дрезден, пригрозивши розстрілом. На це К. Рилєєв начебто 
відповів: “Кому бути повішеним, того не розстріляють”74. Цей матеріал 
цікавий тим, що свідчить про вільнодумство і схильність до непокори 
К. Рилєєва уже в роки російсько-французької війни. 

Відповідаючи на рецензію М. Василенка, котрий вважав, що між 
написанням поем “Іван Сусанін” та “Войнаровський” в душі поета мав 
відбутись глибокий злам75, В. Маслов піддав сумніву думку рецензента: 
“Рилєєв в силу складу громадянського свого характеру, цінив уже сам прояв 
громадянських почуттів, як таких ... З цієї точки зору і Сусанін, який 
жертвував своїм життям за врятування царя Михайла Федоровича, і Мазепа, 
що виступає в поемі “Войнаровський” борцем за свободу своєї батьківщини, 
однаково могли цікавити Рилєєва як люди, проникнуті громадянськими 
прагненнями, і могли бути оспівані ним без усілякої душевної кризи”76. 

В. Маслов дуже детально зупинився на питанні про витоки симпатій 
К. Рилєєва до І. Мазепи, відзначивши, що “реальний ґрунт для виникнення 
симпатичного ставлення до Мазепи існував; його поет міг знайти у 
середовищі поляків і безперечно знайшов серед українців”. Вчений 
підтвердив ці висновки посиланнями на Т. Падуру, М. Погодіна і 
М. Маркевича. Ці висновки є особливо цінними з огляду на те, що у питанні 
ставлення К. Рилєєва до І. Мазепи декабристознавці не дійшли згоди. 
В. Маслов вважав, що К. Рилєєв у своїй творчості орієнтувався не на події 
давно минулих часів, а на актуальні для декабристської спільноти проблеми. 
В художніх образах він намагався відтворити зразок громадянської звитяги, 
який би надихав нащадків на подвиги. “Рилєєв, – на думку літературознавця, 
– міг гармонійно поєднувати і глибоку прив’язаність до Росії, і щиру повагу до 
тих, хто, на його думку, в пориві патріотичних почуттів виступав проти його 
батьківщини”77. 

М. Василенко слушно вказував, що В. Маслов недостатньо уваги 
приділив характеристиці інтересу росіян, зокрема декабристів, до 
“Малоросії”. Рецензент відзначив, що, “отримавши виховання на 
французьких космополітичних ідеях, вони не могли зрозуміти і звернути 
увагу на самобутнє, національне і обмежувалися поверховою, 
найзагальнішою характеристикою українців і України”78. 

В. Маслов прагнув знайти витоки зацікавленості К. Рилєєва “Малоросією” 
і,  зокрема,  відзначав великий вплив на поета з боку М.  Гнідича.  Цінність 
праць В. Маслова полягає у тому, що він вперше ввів у науковий обіг юнацькі 
вірші та прозові твори К. Рилєєва, літературні матеріали, які той написав у 
Петропавлівській фортеці. Літературознавець аналізував життя і творчу 
діяльність декабриста на широкому історичному тлі, виявив конкретні, 
маловідомі зв’язки поета з представниками російської культурної спільноти. 
Дослідник вперше висловив думки, які пізніше будуть прийняті 
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декабристознавцями, зокрема, про вплив думи “Борис Годунов” К. Рилєєва 
на одноіменну трагедію О. Пушкіна тощо. 

До лютого 1917 р. декабристознавство пройшло складний шлях свого 
розвитку. Єдиним центром декабристознавства в Україні був Імператорський 
Університет Св. Володимира, причому лише історико-філологічний 
факультет. Тут на зламі ХІХ і ХХ ст. починає зароджуватися українська 
школа декабристознавства. Впродовж першого етапу діяльності школи 
склалися її характерні риси, зокрема, широко застосовувався 
територіальний (обласний) метод В. Антоновича, представників школи 
вирізняло залучення широкого кола архівних матеріалів, введення у 
науковий обіг нових документів тощо. Вихованцями Київського університету 
були І. Павловський, А. Линниченко, Л. Гроссман, які стануть фундаторами 
декабристознавчих осередків у Полтаві та Одесі. 

На першому етапі зародилися і певні особливості школи, які у період її 
акме у 1920-х рр. оформляться в оригінальні ідеї. Зокрема, положення про 
“українських декабристів” має свої витоки у територіальному методі, а 
краєзнавчі дослідження В. Базилевича мали аналогічну спробу 
В. Іконникова, хоча й невдалу. 

Отже, у дореволюційний період було закладено міцний фундамент у 
вивченні декабристського руху, сформульовано основні постулати 
українського декабристознавства, які в роки непу трансформуються в 
концепцію українського декабризму. Праці деяких вчених не стали помітним 
внеском у вивчення проблеми, хоча й посприяли її популяризації. Поряд з 
ними, були написані дослідження М. Довнар-Запольського та В. Маслова, 
котрі зберігають свою актуальність донині. У цей період було введено в 
науковий обіг основний пласт програмних документів декабристів, 
проаналізовано їхній політичний світогляд, еволюцію суспільних поглядів, 
підготовку хід та організацію повстання, розпочалося краєзнавче і 
літературознавче дослідження проблеми. Водночас, поза увагою дослідників 
залишились важливі аспекти декабризму – перебування на засланні та 
діяльність після повернення із заслання. Недостатньо уваги було приділено 
раннім декабристським організаціям, стосункам декабристів з масонами, 
біографіям окремих учасників руху 14 грудня. Сьогодні, коли в історичній 
науці відбувається переоцінка цінностей, особливо доцільно звернутись до 
праць дореволюційних вчених, які можуть стати прикладом неупередженого 
підходу до окремих історичних проблем. 

 
 
 
 
 

Тріумф і трагедія українського декабристознавства 
 

1917 рік – знаковий у долі народів, що входили до складу Російської імперії. 
Перемога Лютневої революції, а згодом прихід до влади більшовиків в Росії 
та Україні пов’язані зі створенням нової історичної схеми – ґранднаративу, 
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яка мала легалізувати цю владу. Тому спочатку Тимчасовий уряд, а потім 
більшовики прагнули покласти в її основу революційні виступи проти царату. 
В цих умовах декабристознавство, що раніше не вписувалося в імперську 
ідеологію й перебувало в опозиції, перетворилось на одну з найпопулярні-
ших галузей історичної науки в Росії. 

Аналогічні процеси відбувались і в Україні. Якщо в добу Української рево-
люції, інтерес до декабристів був стриманим, то в часи УСРР розгорнулося 
широке дослідження цього руху як важливої складової нової схеми україн-
ської історії. 

Історіографічний період 1917–1920-х рр. можна назвати епохою боротьби 
за декабристську спадщину. Оскільки декабристи не втілили свої плани у 
життя, а склад таємних товариств був світоглядно строкатим: від непри-
миренних монтаньярів до конституційних монархістів, то права на “декаб-
ристську спадщину” висловлювали чи не всі політичні сили постреволюційної 
Росії. Надзвичайно популярним культ декабристів став у дні Лютневої рево-
люції. Зокрема, голова Тимчасового уряду О. Керенський звернувся до 
відомого письменника Д. Мережковського з проханням написати для солда-
тів брошуру про декабристів. Вона скоро вийшла з друку з присвятою 
“Продовжувачу справи декабристів О. Ф. Керенському”79 і була поширена в 
армії. Командувач Чорноморського флоту О. Колчак, виступаючи на 
офіцерському зібранні в Севастополі 8 березня 1917 р., заявив: “... Вогонь, 
запалений офіцерами-декабристами, ніколи не помирав в офіцерському 
корпусі”80. У новій парадигмі російської історії декабристам відводилося 
місце зачинателів революційного руху. Цю думку обстоювали М. Слонім та 
М. Балабанов, котрих важко запідозрити у симпатіях до більшовизму81. 

У травні 1917 р. в Петербурзі було створено Товариство пам’яті декаб-
ристів, до якого увійшли О. Горький, І. Рєпін, В. Фігнер, В. Засулич, історик 
П. Щоголєв, літературознавець Н. Котляревський. У липні подібне товарист-
во виникло в Києві. Воно ставило за мету “дослідження руху декабристів і по-
ширення відомостей про цей рух у широких колах населення”82. Проте, на 
відміну від петербурзького, київське “Південне товариство” ніякої роботи не 
вело. 

У період між двома революціями 1917 р. вийшло чимало публікацій, при-
свячених декабристам. Щоправда, більшість з них мали суто пропагандист-
ський, інформаційний характер. Не можна не погодитись з Ю. Готьє, який ще 
після першої російської революції писав, що у роботах деяких 
декабристознавців “мерехтять привиди чогось близького, сучасного, читаєш і 
підчас не знаєш, описується грудень 1825 р. в Петербурзі, чи грудень 1905 р. 
в Москві”83. 

На цьому тлі виділяється стаття М. Довнар-Запольського, присвячена 
повстанню декабристів, яке автор, не вагаючись, називав революцією84. У 
ній дослідник приділив більше уваги повстанню на Сенатській площі, проте 
згадав і виступ Чернігівського полку. М. Довнар-Запольський вважав, що 
повстання не було випадковим явищем, антиурядові ідеї користувались у 
військах, зосереджених в Україні, широкою популярністю, навіть серед 
офіцерів, котрі не належали до таємних товариств. Проте, після розгрому на 
Сенатській площі повстання на Півдні “одразу було приречене на невдачу”85. 
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Зупиняючись на причинах поразки повстання Чернігівського піхотного полку, 
декабристознавець зазначав, що С. Муравйов-Апостол не спромігся про-
інформувати членів Слов’янської управи про свої наміри, а ті чекали вказівок 
Васильківської управи86. М. Довнар-Запольський вказав і на невдалі дії інших 
керівників таємних товариств:  П.  Пестель був “великий теоретик,  а не 
практичний змовник”, С. Трубецькой “не виконав узятого на себе завдання”, 
К. Рилєєв – “обдумував до дрібниць другий крок революції, уникаючи прямої 
і чіткої постановки питання про перший крок”, у той час як “основний кадр 
боротьби, солдати, не мали імпульсу”87. 

З приходом до влади більшовиків перший етап функціонування 
університетської декабристознавчої школи завершується. Поступово сходить 
з наукової сцени старе покоління дослідників, припиняє декабристознавчі 
студії М. Довнар-Запольський. Їм на зміну приходить молодше покоління – 
переважно вихованціі Історико-етнографічного гуртка: В. Базилевич, 
О. Гермайзе, В. Романовський, а також представник дореволюційної 
професури Л. Добровольський, літературознавець і поет П. Филипович та ін. 

Поглибленому вивченню декабристського руху в 1920-ті рр. сприяла 
можливість активного використання архівних документів, які дедалі ширшим 
потоком вливались у науковий обіг, збагативши декабристознавство новими 
фактичними матеріалами. О. Багалій-Татаринова писала з цього приводу: 
“Тільки тепер перед нами – істориками і України, і Росії поодмикалися різні 
секретні архівні фонди, порозчинялися воєнні архіви, що й дозволяють нам 
прочитати ці маловідомі сторінки нашого недавнього минулого”88. Вперше 
були видані слідчі справи керівників таємних товариств, надруковано чимало 
їх творів, спогадів і листів. 

Політична ситуація в країні після двох революцій 1917 р. започаткувала 
новий період у вивченні руху декабристів, який прийнято називати 
радянським. На початку 1920-х рр. радянська влада стимулювала наукові 
дослідження, залучала до роботи найкращі наукові кадри. Пізніше, 
утвердивши своє панування в економіці та політиці, вона починає активно 
втручатися в науку, зокрема, підпорядковує академічні установи, 
видавництва, призначає на керівні посади комуністів, контролює діяльність 
вчених через каральні органи. 

Починаючи з 1920 р. Київський університет, як і вся система вищої освіти 
УСРР, зазнав ряду пертурбацій, що не могло не позначитися на якості 
освітнього процесу. На його базі виникла низка навчальних закладів, 
основним з яких став Інститут народної освіти (Київський інститут народної 
освіти – КІНО; Вищий інститут народної освіти – ВІНО). Період 1920–1933 рр. 
у вітчизняній освіті залишається поки що дослідженим недостатньо. Вчені не 
дійшли згоди стосовно експериментів наркома освіти УСРР Г. Гринька, 
пов’язаних з ліквідацією університетів і запровадженням системи інститутів 
народної освіти, у котрих був відсутній звичний поділ на факультети. 
Професор О. Оглоблин вважав, що реорганізація вищої освіти в Україні – це 
боротьба за відновлення українського університету, що дозволяло ввести до 
складу професури “молодих українських науковців”89. Натомість академік 
ВУАН М. Слабченко звинувачував наркома освіти у тому, що він “... к чортам 
поламав усяку освіту і натворив нерозбериху та неписьменство”90. 
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Характерною рисою українського декабристознавства 1917 – першої 
половини 1930-х рр. є збільшення кількості центрів дослідження. Якщо до 
революції єдиним центром залишався Київський університет, то тепер 
географія декабристознавчих студій розширюється. У Києві провідна роль у 
дослідженні проблеми переходить до установ ВУАН. Щоправда, багато 
декабристознавців поєднували викладання в КІНО з роботою в академічних 
установах. 

Упродовж 1925–1930 рр. відбувається становлення й організація 
наукового декабристознавства, яке підводиться під проблему марксистсько-
ленінської методології (т. зв. історико-партійна історіографія). Зміщуються 
тематичні акценти досліджень, зокрема, увага акцентується на 
революційності декабристів, відбувається розподіл діячів минулого на 
революціонерів та лібералів. Розпочинається дослідження проблем 
“декабристи і народ”, “солдати у декабристському русі”, їхнє перебування на 
засланні та поселенні тощо; причини руху вбачають переважно в економічній 
ситуації в імперії. 

Більшовицька концепція декабризму виросла з т. зв. “революційної леген-
ди”, основоположниками якої були О. Герцен та М. Огарьов. О. Герцен 
називав декабристів “фалангою героїв, вигодованих, як Ромул і Рем, моло-
ком дикого звіра”, “богатирями, кованими з чистої сталі з голови до п’ят, 
воїнами-пророками, що свідомо вийшли на вірну загибель, щоб розбудити 
до нового життя молоде покоління...”, тобто вважав, що вони усвідомлено 
принесли себе в жертву заради майбутнього торжества революційних ідей91. 
Він заклав підвалини культу П. Пестеля, що яскраво розквіт у працях радян-
ських декабристознавців. 

В. Ленін у працях “Гонителі земства і Аннібали лібералізму” (1902), 
“Політична криза і провал опортуністичної тактики” (1908), “Пам’яті Герцена” 
(1912), “Роль станів і класів у визвольному русі” (1913), “З минулого робітни-
чої преси в Росії” (1914), “Про національну гордість великоросів” (1914), 
“Доповідь про революцію 1905 року” (1917) розвинув думки О. Герцена, 
надавши їм завершеного вигляду. Основним постулатом ленінської концепції 
стало положення про три етапи визвольного руху в Росії: дворянський 
(1825–1861 рр.), різночинський (1861–1895 рр.) та пролетарський (з 1895 р.). 
Найвидатнішими представниками першого етапу були декабристи і 
О. Герцен. Вони були далекими від народу класово обмеженими дворян-
ськими революціонерами92. Але, разом з тим, декабристи започаткували 
визвольний рух, який мав закінчитись пролетарською революцією. В. Ленін 
почав періодизацію визвольного руху не з повстань С. Разіна чи О. Пугачо-
ва, оскільки вважав вирішальними наявність свідомої революційної ідеології 
та політичної програми, а також сам факт відкритого збройного виступу 
проти царизму, наявність революційних організацій, що підготували цей 
виступ. Проте, лідер більшовицької партії не був дослідником декабристсько-
го руху. Його роботи стосувалися гострих проблем сьогодення, для 
роз’яснення яких використовувалось минуле, нерідко у досить вільному 
трактуванні. 

Разом з тим, у 1920-х – на початку 1930-х рр. ленінські постулати ще не 
стали “єдино вірними”. Значна частина більшовиків спочатку відкидала 
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можливість будь-якого генетичного зв’язку з декабристами, не вважала їх 
рух революційним. Інші, навпаки, намагалися монополізувати декабристів. 
Провідником цієї групи став М. Покровський, пізніше його справу продовжила 
М. Нєчкіна. Напередодні 100-річчя повстання декабристів у Росії 
розгорнулась дискусія, чи варто відзначати цей ювілей, яка завершилася 
повною перемогою М. Покровського. В УСРР подібних дискусій не виникло. 

Українські декабристознавці прагнули знайти українські національні риси 
в декабристському русі, розглядали його зв’язок з іншими опозиційними 
угрупованнями в Україні, що й вилилося у концепцію українського 
декабризму, мова про яку піде нижче. Українське декабристознавство стало 
в опозицію до російської школи М. Покровського, що зводила причини 
виникнення складного суспільного явища лише до проблем імперської 
економіки, ігнорувала західноєвропейські культурницькі впливи, вважала 
декабристів представниками виключно російського народу. 

Становлення радянського декабристознавства проходило в складних 
політичних і соціально-економічних умовах. Одночасно із скасуванням 
дореволюційної освіти і науково-дослідних установ було відкинуто відповідні 
концепції у вивченні руху декабристів, почав домішуватись класовий підхід 
до дослідження проблеми. Все, що було досягнуто раніше у студіюванні 
декабризму, оголошувалось шкідливим і непридатним в нових умовах, 
розгорнулась шалена критика поглядів провідних вчених. 

Досліджуваний період ознаменувався масштабним святкуванням 100-
літнього ювілею повстання декабристів. Восени 1925 р. у Києві було 
створено Окружну Ювілейну Комісію, до складу якої увійшли представники 
наукових та партійних установ, а також товариства політкаторжан. Її очолив 
завідувач Київського Музею Революції А. Яременко. Урочисті засідання 
тривали в різних установах Києва з кінця 1925 р. до весни 1926 р. У ВІНО 
відбулося засідання, на якому висвітлювались події, як руху декабристів 
взагалі – доповідь О. Гермайзе “Історичний нарис декабристського руху”, так 
і руху на Півдні – виступ В. Базилевича “Повстання Чернігівського полку”. 
Пам’яті декабристів присвятив своє засідання Семінар підвищеного типу 
історії України, який працював при ВІНО93. 

У середині 1920-х рр. в Україні розгорнулася гостра дискусія з приводу 
концепції українського декабризму. Вона розвивалась одночасно з активною 
підготовкою до святкування ювілею повстання декабристів, виданням 
архівних матеріалів та досліджень, присвячених “споборникам святої волі”. 
Більшість студій істориків республіки про декабристський рух так чи інакше 
відбивали ставлення їхніх авторів до концепції українського декабризму. 

Фундатори цієї концепції розглядали Товариство об’єднаних слов’ян як 
складову частину українського опозиційного руху, на ідеях якого виросли 
наступні покоління українства, перш за все, Кирило-Мефодіївське братство. 
Автори концепції протиставляли вимоги Товариства об’єднаних слов’ян 
програмним вимогам Південного товариства, яке, начебто, було невеличкою 
оазою в Україні, відірваною від місцевого ґрунту, чим і пояснювали його 
слабкість. Тільки члени Товариства об’єднаних слов’ян, тісно пов’язані з 
Україною, висунули передову програму, що свідчила, насамперед, про їхні 
національні прагнення. Одним із засновників цієї концепції, поряд з 
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С. Єфремовим, Д. Багалієм та М. Яворським, був професор КІНО 
О. Гермайзе, якому належить змістовне дослідження, в якому історія 
декабристів розглядається у тісному зв’язку з розвитком української 
національної ідеї94. Це – одна з програмних робіт, у якій постулюються 
основні положення концепції українського декабризму з марксистських 
засад. 

Проблема соціальної природи декабристів, на думку О. Гермайзе, 
зводиться “до проблеми непродуційних класів”. Невиробничі класи, 
позв’язані з верствами виробничого населення, тією чи іншою мірою можуть 
тяжіти до класових інтересів виробничих верств. Ось чому, в політичних 
концепціях декабристів не могли не відбитися класові інтереси дворянства і 
прагнення молодої російської буржуазії. Але вчений зовсім не хотів сказати, 
що декабристи являли собою поміщицько-дворянську групу. “Соціологічно 
правильно буде, як ми декабристів будемо трактувати, як інтелігенцію, що її 
суспільна генеалогія була дворянською, але тепер ця дворянська 
інтелігенція, відірвавшись, в значній мірі, від організації 
сільськогосподарської продукції і через те здекласувавшись, стала майже 
вповні тією невиробничою групою...”, – зазначав дослідник. Майже всі 
учасники декабристського руху, на його думку, – це офіцери, державні 
службовці, причому велика кількість з них не мали навіть іншого прибутку, 
крім офіцерської платні, не мали маєтків. “Розуміється, що в цих освічених 
колах, безпосередньо не зв’язаних з господарюванням, буржуазно-
ліберальні ідеї ХІХ ст. могли  знаходити вдячний собі ґрунт...”95, – резюмував 
О. Гермайзе. 

Ступінь і форми здекласованості офіцерської молоді впливали на те, що 
у різних декабристів “бачимо ми то менший, то більший радикалізм, меншу 
чи більшу одірваність від інтересів певних груп російського дворянства”96. 
Цим автор пояснив неоднорідність декабристського середовища, значні 
відмінності в їхніх поглядах. Саме таке розуміння декабристів і дало 
О. Гермайзе право ставити питання про те, чи відображала та частина 
дворянських революціонерів, що походила з України, інтереси українства. 

Дослідник прийшов до висновку про залежність громадянської свідомості 
української офіцерської молоді від “українських обставин”, від “відносин 
тогочасного українського життя”. Історик слушно зазначав, що вплив 
українського життя на декабристів виявлявся не лише у формі впливу фактів 
соціального гніту, але й у впливі українських традицій на політичну ідеологію 
декабристів. “Відгомін ліберальної опозиції до російського монархічного 
уряду, що її так яскраво виявила українська козацька старшина в ХVІІІ ст. 
почувається у декабристів”97, – зазначав учений. 

О. Гермайзе справедливо зауважив, що “дух Полуботка”, тобто 
дворянська “ліберально-автономістична опозиційність ХVІІІ ст.” в Україні, за 
часів К. Рилєєва давно згас, “а коли й почувався він, то тільки в безсило-
романтичній формі на зразок класичного у Котляревського в попередні 
десятиліття: “Так славной памяти бувало у нас в Гетьманщині колись”98. В 
політичну акцію цей “дух Полуботка” у “добрых малороссиян” не переходив; 
він залишався в числі “аксесуарів романтичних настроїв” українського 
поміщицтва і української інтелігенції першої половини ХІХ ст. 
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Отже, українська політична боротьба з відтінком лібералізму епохи 
декабристів залишилася політичним мріянням. Тому цілком логічно постає 
питання, яке ставить О. Гермайзе: чи можна говорити про участь у 
декабристському русі української інтелігенції, чи українці за походженням 
поміж декабристами були “настільки одірвані од українства, що воно могло 
на них впливати тільки як обстановка або історико-політичний спомин з 
минулого”99. 

Намагаючись розв’язати цю проблему, вчений розподілив декабристів на 
вихідців з кіл великих землевласників, які належали до дворянської 
аристократії і нащадків низового дворянства, у яких “ступінь їхньої 
здекласованості був без порівняння вищим, аніж у їхніх аристократичних 
спільників, і через це в них спостерігається більше соціального й політичного 
максималізму”. Перші, на його думку, вже давно були відірвані від 
українства, і тому не могли вважатися українцями, бо були міцно пов’язані з 
“державною культурою російського дворянства”. Друга група – переважно 
члени Товариства об’єднаних слов’ян, “декабристи з бідних дворянських 
родин українського походження”. О. Гермайзе вважав останніх українською 
інтелігенцією, зазначаючи: “можна говорити, що українська інтелігенція цієї 
доби недооцінювала національного моменту, проймалася впливами 
російської культури, але цілком невірно було б одмовляти молодому 
поколінню та ще й з революційними настроями в приналежності до 
української інтелігенції тільки через те, що їхня національна свідомість була 
невиразною або невисокою”100. 

Рух декабристів, “слабо окрашений в національний колір, але активно 
політичний, ліберально-опозиційний і навіть героїчно-революційний”, той 
рух, що призвів до повстання Чернігівського полку на Київщині, “захопивши 
багато елементів української інтелігенції – це був другий потік [на противагу 
культуртрегерському рухові українських поміщиків – Ю. Л.],  по якому 
формувалась політична свідомість української інтелігенції, це була та 
дорога, ідучи якою декласована українська інтелігенція знаходила поволі 
класи і виробничий ґрунт...”101, – наголошував О. Гермайзе. 

В цілому, концепція українського декабризму суперечила схемі В. Леніна, 
який вважав декабристський рух суто російським. Він, зокрема писав: “Ми 
пишаємося тим, що ці насильства викликали опір нашого середовища, 
середовища великоросів, що це середовище висунуло Радіщева, 
декабристів”102. Отже, зіткнення з всемогутнім М. Покровським та його 
школою було неминучим. Разом з тим, не можна не відзначити, що за своєю 
суттю концепція українського декабризму ґрунтувалась на марксистській 
(вірніше, ленінській) методології, і представники школи М. Покровського 
даремно закидали їй антимарксизм. Фундатори концепціії, як і В. Ленін, 
вбачали у декабристах не тільки і не стільки дітей своєї епохи,  як 
попередників інших політичних рухів. 

На Всесоюзній конференції істориків-марксистів у 1928–1929 рр. 
М. Покровський та М. Нєчкіна відкрито виступили проти концепції 
українського декабризму. М. Нєчкіна заперечувала існування “українських 
декабристів”, вважаючи членів Товариства об’єднаних слов’ян 
декабристами-українцями. Спроби членів української делегації З. Гуревича 
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та О. Гермайзе довести, що ця думка не відображає тісного зв’язку 
Товариства об’єднаних слов’ян з соціально-політичною та культурною 
обстановкою в Україні, ігнорує вплив цих чинників на формування ідеології 
та програми товариства, виявились марними. 

З. Гуревич піддав гострій критиці працю М. Нєчкіної “Общество 
соединенных славян” за російське великодержавництво. Не відкидаючи 
наукового значення першої монографії, присвяченої діяльності цього 
товариства, він зауважив, що “... автор цього значного твору – понад 300 
сторінок – про Товариство об’єднаних слов’ян, про Товариство, що було 
організовано на території України, про Товариство, яке вийшло з українських 
родин, про Товариство людей, які були вигодовані на українських традиціях, 
умудряється нам якраз про ці українські моменти ні слова не сказати”103. 

У відповідь М. Нєчкіна вдалася до критики деяких перегинів прихильників 
концепції українського декабризму щодо самостійницьких мріянь декабристів 
і повністю відкинула будь-які зв’язки Товариства об’єднаних слов’ян з 
українською національною ідеологією104. О. Гермайзе резонно заперечив, що 
адепти концепції українського декабризму не робили спроб знайти у 
декабристів ідеї самостійної України. Мова йшла лише про формування 
цілого ряду декабристів в умовах української дійсності. Сама ж епоха 
декабристів, на думку О. Гермайзе, це – смуга денаціоналізації, коли 
питання національної свідомості не ставилися економічною дійсністю105. 

Компромісну позицію зайняв М. Рубач, говорячи, що М. Нєчкіна 
правильно зазначала про “націоналістичні збочення Єфремова, Багалія у 
висвітленні декабризму, але трохи перегинає палицю, недооцінюючи 
внутрішніх соціальних, економічних коренів, які були на Україні”106. Разом з 
тим, він підтримав положення, що кирило-мефодіївці спираються своїми 
джерелами на Товариство об’єднаних слов’ян. 

Важким ударом не лише по концепції українського декабризму, але й по 
національних історіографіях був висновок щодо цієї дискусії 
М. Покровського. Він, зокрема, зазначив: “Нам тут цікаво не те, що тут ми 
зустрічаємося з ідеологією українця, з ідеологією грузина, поляка і т. д. Нам 
зовсім не це цікаво. Але, товариші, крім цих ідеологій, є ще одна ідеологія, 
яка називається марксизмом і яка давним-давно усі ці національні ідеології 
скасувала. Марксизм знає тільки класову ідеологію”107. 

Конференція відбувалась в атмосфері грубих нападок на українських 
учених, напередодні масових репресій проти науковців. Член української 
делегації, ректор КІНО С. Семко у доповідній записці на ім’я партійного 
лідера УСРР С. Косіора писав: “Виступ тов. Покровського задав тон і став 
приводом до негативного ставлення до української історичної науки і 
делегатів-українців. Українська історична наука в цілому кваліфікувалась як 
наука націоналістична, а її представники (без винятку) як націоналісти-
шовіністи, навіть не дивлячись на членство в КП(б)У і в Товаристві істориків-
марксистів”108. Скоро після конференції більшість апологетів українського 
декабризму назавжди опинились у місцях позбавлення волі або були 
розстріляні. О. Гермайзе судилася чи не найтрагічніша доля – майже 
половину свого життя він провів у в’язницях і таборах. Історія зберегла для 
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нас слова С. Єфремова: “Часи декабристів вже минули, тепер потрібно мати 
витримку й не казати нічого”109. 

Одним із найталановитіших вихованців школи М. Довнар-Запольського 
був В. Базилевич, який ще студентом прилучився до наукової роботи. У його 
працях комплексно розглянуто окремі сюжети життя і діяльності декабристів 
на Київщині, проаналізовано питання перебування засланих учасників руху в 
Сибіру тощо. В. Базилевич належить до плеяди тих істориків-
декабристознавців, що стояли біля витоків нового радянського підходу до 
вивчення історії декабристського руху, але разом з тим, він був 
продовжувачем традицій школи М. Довнар-Запольського. 

В. Базилевич був фундатором краєзнавчих студій в українському 
декабристознавстві110. У листі про завдання місцевих архівів до сторічного 
ювілею повстання декабристів науковець вказував на необхідність “вивчення 
місцевостей, пов’язаних з декабристами, будинків, де вони жили або 
збирались, їхніх реліквій і портретів”, пропонував архівістам Кам’янця-
Подільського “зайнятися матеріалами про перебування декабристів в 
Тульчині”. В. Базилевич і сам чимало зробив у цьому напрямку. Він показав 
зв’язок діяльності “провісників свободи” з багатьма населеними пунктами 
Київщини, відтворивши карту повстання Чернігівського піхотного полку. 
“Тільки такою місцевою “краєзнавчою” роботою можна виявити нові дані для 
вивчення історії декабристів і слідів їх в тій чи іншій місцевості”111, – зазначав 
дослідник. 

У 1925 р. В. Базилевич визначив місцезнаходження братської могили 
декабристів І. Муравйова-Апостола, А. Кузьміна і М. Щепилли в кургані “у 
старого виїзду з села [Триліс – Ю. Л.] на перехресті доріг, у так званого 
Корчієвського цвинтаря”. На жаль, курган був розкопаний влітку 1924 р., коли 
копали глину.  Тут було знайдено 4  скелети.  “Череп одного з них був дуже 
попсований, череп другого мав дірку від кулі”, – зауважував В. Базилевич. 
Він припустив, що перший з них належав А. Кузьміну, а другий – 
І. Муравйову-Апостолу112. 

В. Базилевич звернув увагу на дослідження майже всіх основних 
проблем руху декабристів: діяльності Південного таємного товариства; 
повстання Чернігівського піхотного полку; арешту, слідства та судового 
процесу над “споборниками святої волі”; перебування окремих членів 
Південного товариства на засланні й на каторзі. Він був одним з перших в 
Україні, хто започаткував написання біографічних праць, у яких 
досліджувалися життєвий шлях і діяльність окремих членів таємних 
товариств. Змістовними є розвідки, присвячені братам Борисовим, Вольфу, 
братам Крюковим, Рилєєву, Фаленбергу, Юшневському. 

Дослідник проаналізував формування ідеології декабристів. Передові 
люди Росії, надії яких на “перебудову держави” Олександром І на 
конституційних засадах не виправдалися, стали створювати таємні 
організації, покликані перебудувати державний устрій. Урядові кола все 
більше й більше почали опановувати репресивні методи. Це викликало 
незадоволення різних прошарків російського суспільства, набували більшого 
поширення народні рухи, а окремі виступи почали лякати не тільки уряд 
Олександра І, а й певну частину вищого стану Росії. “Тоді, – писав 
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В. Базилевич, – зневірившись у тому, що може бути реформа згори, боячись 
революції знизу, найбільш поступова частина дворянства вирішила взяти на 
себе реформування держави: в столицях і в провінції почали закладатися 
таємні громади та гуртки, що ставили собі таке завдання”. Поряд з цим, 
дослідник вказував і на виняткову важливість впливу іноземних чинників: 
“Породжена за великої французької революції, з книжок та оповідань 
чужоземних гувернерів знайома з її гаслами, військова молодь тієї доби під 
час походу за кордон мала змогу ближче й наочніше довідатися про ті 
конституційні та революційні ідеї, що тоді на Заході шумували”. В цьому 
питанні В. Базилевич, як і його вчитель М. Довнар-Запольський, 
дотримується думки про паритет зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Вчений простежив також зв’язки декабристів з масонством, приділив 
увагу діяльності Союзу благоденства. Він детально розглянув обставини, за 
яких у Тульчині в 1821 р. утворилось Південне товариство, висвітлив хід 
першого установчого засідання, цілком вірно підкреслив виняткову роль 
П. Пестеля у заснуванні цієї таємної організації. 

В. Базилевич досліджував і діяльність Товариства об’єднаних слов’ян, 
зауваживши, що його завданням було “створити умови мирного співжиття 
слов’янських племен, намагатися поширити єдність на всі взагалі слов’янські 
народи”, “звільнити всіх слов’ян від самовлади, знищити національну 
ворожнечу між деякими слов’янськими народами, об’єднати слов’ян у 
федеративний союз”. Проте ця мета була завданням-максимум, у 
найближчому ж майбутньому головною метою “слов’ян” була боротьба з 
урядом. “В цій боротьбі, – писав В. Базилевич, – “слов’яни” були 
налаштовані дуже енергійно й готові були на самопожертву ради своїх 
замірів”113. 

Аналізуючи обстановку у військах напередодні повстання, вчений 
зазначав, що “присягу Костянтину І складали, особливо в Чернігівському 
полку, не перестаючи нарікати”, а “25-го грудня, ранком складали нову 
присягу – Миколі І; складали її в атмосфері загальної неуваги та 
незадоволення”114. Однак скористатися цим загальним незадоволенням 
декабристи не змогли. 

Однією з головних причин поразки повстання В. Базилевич цілком 
слушно називав помилки його керівників. Так, замість того, щоб вдатися до 
активних дій, “чернігівські офіцери у Василькові даремно чекали Муравйова, 
занепокоєні тим, що немає відомостей, щоб розпочати повстання”. “Не всі 
вони серйозно поставилися до своїх відповідальних доручень”. Так, 
розжалуваного у солдати полковника Башмакова та капітана Фурмана, “що 
Муравйов вирядив їх до “З’єднаних слов’ян” у 8 артилерійську бригаду та 8 
піший дивізіон, по дорозі було заарештовано за столом, як грали вони в 
карти і дуже п’яних”115. 

Головними причинами поразки повстання Чернігівського піхотного полку 
В. Базилевич вважав “відсутність належного зв’язку між змовниками, 
нерішучість декого з них, нарешті арешти, ... нерішучість проводиря, ця 
блуканина з однієї дороги на другу”. Останньою стратегічною помилкою 
С. Муравйова-Апостола вчений вважав перехід з Ковалівки до Триліс чистим 
степом, “вигідним для кінних атак”, солдати “не розуміли гаразд, за що саме 
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вони борються,  бо навряд чи були зрозумілі й ясні їм туманні слова в 
“катехізисі”116. 

Дослідника цікавив не лише хід подій,  а й вплив їх на мешканців 
південних районів імперії. Він відзначив, що пересічне населення 
залишилося байдужим до подій грудня 1825 – січня 1826 рр. Населення тих 
районів, де відбувалися події повстання не тільки не підтримало заколот, а, 
навпаки, висунуло владі претензії за збитки, які нібито завдали повсталі 
солдати117. 

Вчений приділив увагу особі О. Юшневського, на основі нововиявлених 
документів дослідив етапування засуджених Верховним карним судом 
декабристів до місця заслання, а також простежив перебування 
С. Волконського та С. Трубецького у Києві після амністії. 

Професору КІНО Л. Добровольському належить 17 праць, присвячені 
рухові декабристів. Його праці дуже різноманітні і багатогранні. Він прагнув 
дослідити як декабристський рух взагалі, так і окремі його фрагменти, як-то: 
саме повстання Чернігівського полку, його наслідки для повсталих або 
біографії головних дійових осіб118. Л. Добровольський приділив увагу такому 
мало розробленому питанню, як шлях на заслання солдат, що брали участь 
у повстанні Чернігівського полку, детально описав маршрут, яким повинні 
були пройти солдати, вказуючи кількість зупинок, відстань між ними, їх 
назви, строки переходу, а також умови, в яких перебували заарештовані – 
“були вони хоч і суворі, але не занадто”119. Незважаючи на певну кількість 
досліджень з теми “декабристи-солдати”, вона була лише поставлена і чекає 
на свого дослідника й дотепер. 

Л. Добровольський досліджував питання впливу подій першої чверті 
ХІХ ст. на населення України. Аналізуючи народні пісні того часу, він 
твердив, що повстання 1825–1826 рр. не залишило помітних слідів у 
народній пам’яті120. 

До декабристської тематики звертався ще один вихованець Університету 
Св. Володимира, учень М. Довнар-Запольського В. Романовський. Він 
написав статтю, де аналізувалися причини поразки військових виступів 
декабристів. Вчений, на відміну від прибічників концепції українського 
декабризму, розглядав повстання Чернігівського піхотного полку не “як 
окремий якийсь рух, незалежний від Петербурзького”, а як складову частину 
всього руху декабристів. Поразка повстання в столиці, справедливо 
зазначав В. Романовський, неминуче тягла за собою ліквідацію руху й на 
Україні. Причини поразки декабризму, на його думку, були обумовлені не 
випадковими чинниками, а “лежали у самій суті історичного розвитку 
тодішньої Росії”121. 

Віддавши шану героїзмові й мужності декабристів, В. Романовський 
наголосив, що ідеї, які вони сповідували, виникли зарано для Росії років 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 констатував, 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 
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приречені були на невдачу”, а самі декабристи були й лишилися “дуже 
ранніми попередниками дуже повільної весни”122. 

До проблем руху декабристів звертався і О. Оглоблин. “Список 
друкованих праць проф. Оглоблина за 1925 р.” засвідчує, що ним були 
написані і частково опубліковані 25 праць. Під № 4 дослідник записав, що 
підготував працю “Генеза українського декабризму”123, назва якої дає змогу 
припустити, що автор підтримував концепцію українського декабризму. Вона 
не описана в покажчику М. Ченцова, а, отже, не була опублікована, проте ми 
маємо надію, що вона буде знайдена в рукописному вигляді. 

Український історик, мистецтвознавець, пам’яткоохоронець, учень 
М. Довнар-Запольського Ф. Ернст ретельно вивчав і описував пам’ятки та 
вулиці Києва. Складений у 1930 р. за його редакцією путівник “Київ” і 
сьогодні зберігає свою цінність. Він вважається одним з найповніших 
путівників по місту124. У ньому описано два будинки, в яких проходили 
зустрічі декабристів. Статтю про будинок генерала М. Раєвського написав 
В. Базилевич. Сам Ф. Ернст описав Контрактовий будинок на Подолі, 
відзначивши, що тут під час ярмарків зустрічалися члени ложі “Об’єднаних 
слов’ян”, “декабристи Волконський, Пестель, Бестужев-Рюмін, Трубецькой, 
Муравйови й ін.”125 

Поряд з вченими-істориками, до проблем руху декабристів зверталися 
вітчизняні філологи й літературознавці. У цей час літературознавча течія в 
університетському декабристознавстві репрезентована іменами відомого 
літературознавця і поета-неокласика П. Филиповича, О. Дорошкевича тощо. 
Декабристи, їхня просвітницька й літературна діяльність мали вплив на 
розвиток культури всіх народів Росії. У період становлення радянського 
декабристознавства дослідники акцентували увагу на вивченні проблеми 
“декабристи-письменники й література народів Росії”, яку для зручності 
можна розподілити на ряд тем: “декабристи й О. Пушкін”, “декабристи і 
Т. Шевченко” тощо, але найбільшою популярністю серед дослідників 
користувалась творчість К. Рилєєва. 

Ідейний вплив декабристів на Т. Шевченка – тема, що передбачає 
вивчення цілого комплексу питань. Вплив літературних творів декабристів-
літераторів на поетичну творчість Кобзаря посідає домінуюче місце у 
дослідженнях періоду становлення радянського літературознавства і 
радянської історичної науки. На жаль, літературознавці В. Щурат, 
О. Дорошкевич, як і історик Д. Багалій, тільки констатували цей вплив, мало 
уваги приділяючи виявленню конкретних його шляхів і форм ,  не з’ясували,  
які літературні твори декабристів найбільше любив Т. Шевченко, що 
запозичив у них. Виняток становила праця П. Филиповича, де автор 
паралельно дослідив вчинки героїв К. Рилєєва і Т. Шевченка. Зокрема, він 
провів паралель між героєм Шевченкової “Тризни” і рилєєвським 
“Войнаровським”. П. Филипович відзначив, що у поемі “Тризна” вплив 
К. Рилєєва “не лише формальний, але й ідеологічний”. Слідом за 
К. Рилєєвим Т. Шевченко оспівав борця за “спільне благо”, готового 
пожертвувати усім заради народного щастя126. 

П. Филипович приділив увагу і особистому знайомству Великого Кобзаря 
з декабристами, зустрічі з якими мали вплив на творчість поета – з 
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І. Аннєнковим, О. Муравйовим, В. Штейнгелем, С. Волконським та ін. Він 
також проаналізував зображення декабристів у творчості Великого Кобзаря. 
Літературознавець цілком слушно відзначав, що поета цікавили не лише 
керівники повстання, але й солдатська маса з “хат”, що або загинула, або не 
витримала жорстокої кари шпіцрутенами, або була відправлена на Кавказ. 
(“Нема сім’ї, немає хати, немає брата, ні сестри, щоб не заплакані ходили, не 
катувалися в тюрмі, або в далекій стороні в британських, галльських легіонах 
не муштрувались”)127. 

Низка цікавих праць про зв’язки О. Пушкіна з декабристами належить 
М. Л. Гофману, який, можливо, працював у Київському університеті 
(див. розділ І). Ґрунтовне вивчення проблеми “Декабристи і О. Пушкін” 
ускладнюється тим, що дослідники творчості не могли твердо сказати, які 
твори належали О. Пушкіну, а які, будучи чужими, приписувалися йому ще за 
життя. М. Гофман вважав, що не менш суттєвою перепоною на шляху 
дослідження цього питання було слабке виявлення його зв’язків з 
декабристами, тим більше, що “Пушкін не був політичним діячем”128. 

Дослідник твердив, що “Пушкін не тільки формально не був декабристом, 
а й внутрішньо не зливався з декабризмом,  хоча і був дуже близьким до 
останнього”, а декабристи “йому не довіряли не через його легковажність, а 
берегли в ньому великого національного поета, честь Росії”129. 

У серпні 1924 р. М. Гофман виступив з доповіддю “Пушкін і Рилєєв” перед 
членами Товариства літераторів у Коктебелі, яка згодом була 
опублікована130. В цьому дослідженні він доводив, що автором вірша 
“Чаадаєву” був К. Рилєєв, що є помилкою. Суперечливим є і твердження, що 
“крах декабризму змусив Пушкіна радикально змінити свої юнацькі 
переконання й примиритися з російською дійсністю”131. 

Літературознавча течія в українському декабристознавстві, яка 
зародилася ще на початку століття, значно розвинулась у період 
становлення радянської історичної науки: з’явились нові оригінальні праці, 
до вивчення проблеми долучились нові дослідники, хоча багато важливих 
проблем не було розв’язано. 

З 1929 р. – року “великого перелому” – в СРСР остаточно утвердився 
тоталітарний режим. У цей час виникли нові мірила вартості наукової роботи: 
основним критерієм став не її зміст, підбір джерел тощо, а “вірна” ідеологічна 
спрямованість, відповідність потребам поточного моменту – потребам 
соціалістичного будівництва, державним програмам, розвитку техніки і 
виробництва. Декабристознавство потрапило до кола не дуже популярних 
тем. Наука політизується. Студентська та аспірантська молодь стає вірним 
союзником влади у виявленні неблагонадійної професури. С. Єфремов 
писав,  що:  “Студенти КІНО ходять до школи,  щоб підгледіти якусь 
“контрреволюцію”, донести й таким способом вислужитися. Знання ніякого. 
Цікавості до науки не стало. Самий кар’єризм та безконечна слухняність, 
лакейство. До роботи школа не привчає, думку забиває, прищеплюючи саме 
дрібне, огидне, політиканство”132. 

Упродовж першої половини 1930-х рр. утвердились тоталітарні методи 
управління історичною наукою, відбулось вихолощення наукових кадрів, 
тривали гоніння на оригінальні школи і напрямки, було розгромлено 
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декабристознавчі осередки. Ще у середині 1920-х рр. декабризм був 
повністю “приватизований” більшовиками і навіть включений до історії 
Комуністичної партії. Це, на нашу думку, було головним підсумком 
святкування 100-річного ювілею повстання декабристів в СРСР. Радянська 
держава суворо контролювала вчених-декабристознавців, вимагаючи 
створення галереї революціонерів-мучеників, які були попередниками 
більшовиків.  Разом з тим,  з’являлись оригінальні думки,  однією з яких була 
концепція українського декабризму. Основним її положенням був винятковий 
вплив української історії і сучасності на формування декабристського 
світогляду. Вона мала велике значення для відродження національного 
життя в Україні у роки непу.  Незважаючи на низку помилкових та 
недостатньо мотивованих положень, на які вказувала М. Нєчкіна, ця 
концепція стала свіжим віянням у декабристознавстві, стимулювала нові 
наукові пошуки, підготувала суспільство до сприйняття декабризму як 
поліетнічного феномену. 

У 1930-х рр. жахливі політичні репресії проти вчених стають масовими. 
Не оминули вони й дослідників декабристського руху у відновленому в 
1933 рр. Київському університеті. Жодному з декабристознавців не вдалося 
продовжити свою роботу в alma mater. П. Филипович був розстріляний у 
страшному 1937 р.; О. Гермайзе помер у місцях позбавлення волі; 
В. Базилевич після кількох арештів змушений був тікати з України, і в 1942 р. 
був розстріляний німецькими окупантами в Таганрозі. О. Оглоблин та 
М. Гофман виїхали за кордон. В. Романовський після кількох “відсидок” зміг 
продовжити наукову й викладацьку роботу в Ставрополі. Очевидно, 
найбільше “поталанило” Л. Добровольському, який встиг померти у 1929 р. 

Тож, упродовж 1917 – першої половини 1930-х рр. університетське 
декабристознавство вийшло на нові рубежі, збагатившись новими 
матеріалами, змістовними працями. Разом з тим, багато аспектів проблеми 
залишалися недослідженими. Вчені концентрували свою увагу майже 
виключно на діяльності “апостолів свободи”  в Україні.  В цей час київський 
осередок декабристознавців залишався провідним в Україні. Фізичне 
знищення дослідників декабристського руху призвело до того, що після 
Великої Вітчизняної війни університетське декабристознавство довелося 
відроджувати фактично на голому місці. 
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Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. 
Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. 

Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. 
Герцен развернул революционную агитацию. 

В. И. Ленин 
 
 

Не можна йти за наперед накресленою схемою, 
треба прагнути з усією свободою і відповідальністю шукати істину, 

навіть якщо вона і недосяжна у своїй абсолютній чистоті. 
Георг фон Раух 

 
 
 
 
 
 

У тенетах “єдино вірної” концепції 
 
Після розгрому української науки у 1930-х рр. вітчизняне декабристознавство 
опинилося в глибокій кризі. Було знищено найкращих його представників, 
їхні праці надовго потрапили до спецхрану. 16 травня 1934 р. виходить 
Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР, яка вказала на серйозні недоліки в 
історичній науці. Вона ознаменувала собою повне підпорядкування науки 
органам радянської влади. У 1930-х рр. декабристознавство опинилося в 
глибокій кризі. Особливо гостро це відчувалося в Україні, де було знищено 
історичну школу М. Грушевського та найкращі сили істориків-марксистів. Для 
праць, присвячених декабристському руху в Україні, що побачили світ після 
цієї сумнозвісної постанови, притаманні спрощені підходи, побудова 
відірваних від реальності концепцій, намагання “підігнати” висновки під 
наперед запрограмовану партійну схему. 

Протягом другої половини 30-х – першої половини 50-х рр. ХХ ст. 
відбувається утвердження марксистсько-ленінсько-сталінського розуміння 
проблеми, зменшення інтересу до неї, остаточне заідеологізування теми, 
коли дослідники наголошували на винятковому значенні положень 
Й. Сталіна для вивчення руху декабристів. Учені працювали в складних 
умовах, в атмосфері постійного страху зробити рокову помилку. 

В лихозвісному 1933 рр. було відновлено Київський університет, якому в 
1939 р. присвоєно ім’я Т. Шевченка. У другій половині 1930-х – на початку 
1940-х рр. його співробітниками не було написано жодної праці про 
декабристів. Школа декабристознавців, створена М. Довнар-Запольським, 
була знищена. Про те, що в ході репресій було знищено найкращі наукові 
кадри може свідчити такий промовистий факт, що обов’язки декана 
історичного факультету напередодні Великої Вітчизняної війни деякий час 
виконував аспірант (sic!) П. Овчаренко. “Ніхто не хотів вчитися на 
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історичному факультеті, – писав О. Довженко, – Посилали в примусовому 
плані. Професорів заарештовували майже щороку, і студенти знали, що таке 
історія – це паспорт на загибель”1. 

На історичному факультеті в ці роки працювали А. Бортников та 
Я. Корчмар, навчався в аспірантурі В. Котов, які згодом поповнять когорту 
декабристознавців. У відомчому архіві Київського університету нами 
знайдено виписку з протоколу № 23 від 11 червня 1940 р. про призначення 
Корчмара Якова Ісааковича на посаду доцента кафедри історії СРСР. У його 
науковому доробку є й газетна стаття про декабристів, опублікована вже 
після війни у Ворошиловграді2. 

У роки Великої Вітчизняної війни деякі вчені університету стали на шлях 
колабораціонізму з німцями. Зокрема, О. Оглоблин і В. Міяковський 
працювали в музеї-архіві переходової доби на Подолі. Ось як визначав 
завдання цієї установи “культурфюрер” Києва доктор Бенцінг: “архів має 
метою показати усі сторони життя рад з 1934 р. до відходу з Києва, а також 
господарське, культурне та інше будівництво, що проводиться німецькими 
військовими та цивільними органами”3. Керівник архіву О. Оглоблин просив 
окупантів надати експонати на виставку “Визволення міста Києва німецькою 
армією від єврейсько-більшовицького іга й відродження культурного життя 
міста”, наголошуючи, що особливе значення матиме показ діяльності органів 
міського управління під проводом німців4. Звісно, такі факти не прикрашають 
українських істориків, і замовчувати їх ми не маємо права. 

Становлення революційної (ленінсько-герценівської) концепції 
декабризму відбувалося на тлі драматичних подій сталінського правління. 
Ставлення Й. Сталіна до декабристів у науковій літературі ніколи не 
досліджувалось. Між тим, ця проблема є надзвичайно цікавою, здатною 
пояснити поневіряння вітчизняного декабристознавства. На жаль, сьогодні 
вульгарний антисталінізм часів “перебудови” та перших років незалежності 
ще живий, і нерідко у співрозмовника наливаються кров’ю очі та стискаються 
кулаки при спробі об’єктивного аналізу сталінської ери. Наша історіографія 
все ще перебуває у полоні перебудовних міфів, які перетворили сталінську 
еру на монструазний час тотального жаху і занепаду. У свідомості наших 
громадян, особливо молодих, існує спотворений і брехливий образ 
Й. Сталіна, їдко висміяний істориком-любителем О. Бушковим, котрий і сам 
створив чимало історичних нісенітниць, у тому числі й про декабристів, але у 
цьому випадку гранично влучний: “... Сталін, прокидаючись вранці, відчував 
жагуче бажання створити до вечора купу злодіянь і, щойно натягнувши 
штани, починав думати: “А кого ж мені сьогодні зарізати?”5. 

Перебуваючи у полоні подібних примітивних думок можна прийти до 
висновків, що Й. Сталін знищив спочатку школу українських 
декабристознавців, а потім розгромив школу М. Покровського просто так з 
природженої кровожерливості. І такими “науковими” думками рясніють 
сторінки досліджень як українських, так і російських істориків. Насправді ж, 
не зрозумівши ставлення Й. Сталіна до декабристів, не можна осягнути 
процеси, що відбувались у радянському декабристознавстві, адже в ті часи 
думка вождя мала вирішальне значення. 
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Зауважимо, що, на відміну від В. Леніна, Й. Сталін не був ученим-
теоретиком. Тому його підхід до минулого був переважно обивательським і 
вимірювався практичною користю минулих подій для сучасності. У роки 
найбільшої могутності Сталіна відбувається кардинальна революція в 
історичній науці, знищується створена у 1920-х рр. революційна 
історіографія, яку уособлювала школа М. Покровського. Суть нововведень 
зводилася до того,  що революція уже відбулася і закінчилася,  а тепер 
потрібно зосередитися на мирному будівництві держави. Для цього потрібні 
були інші історичні герої, ніж “професійні революціонери”. Такими героями 
могли стати лише державники, тобто царі Іван Грозний та Петро Великий, 
гетьман Б. Хмельницький, спішно реабілітовані радянською історіографією. 

По суті, історіографія сталінської епохи знаменувала повернення до 
парадигми офіційної дореволюційної історіографії. Винятком залишилося 
ХІХ ст. – час революційної боротьби проти царату, яка завершилася 
перемогою партії більшовиків. Тому революційна концепція руху декабристів 
не зазнала змін. Декабристам, як і раніше, відводилося почесне перше місце 
у пантеоні борців із самодержавством. З одного боку, Й. Сталін ставив їх в 
один ряд з О.  Пугачовим та С.  Разіним як попередників у боротьбі з 
династією Романових, про що розповідав німецькому журналісту Е. Людвігу6, 
з іншого – своїм попередником вважав Івана Грозного. 

Декабризм у свідомості “вождя народів” не міг не асоціюватися з 
військовим заколотом. У цьому плані цікавість викликають думки 
письменника В. Кондратьєва про хвилю післявоєнних “посадок” полонених: 
“Фронтовики сприйняли це дуже драматично. І тоді ж ми задумалися: чи не 
боїться наш Верховний нового декабризму? Адже він показав Європу Івану 
та Івана Європі, як і Олександр І у 1813–1814-му”7. Очевидно, ідеалістичні 
сподівання декабристів були мало зрозумілими холодному прагматикові 
Й.  Сталіну,  але й знищувати їхній культ він не вважав за потрібне.  Тому 
революційну частину декабристів (особливо прагматика П. Пестеля) покрили 
додатковим шаром бронзи, як це було зроблено за сталінським задумом із 
В. Леніним, щоб деякі “шкідливі” декабристські ідеї не проглядали назовні. 

У цю височайше затверджену схему не вписувався ні український 
декабризм з його національним обличчям, ні теорія М. Покровського, після 
розгрому якої радянське декабристознавство впало на деякий час у 
стагнацію, оскільки під нове розуміння проблеми не було підведено науковий 
фундамент, а братися за цю роботу видавалось справою небезпечною. Тому 
ленінсько-герценівська концепція була остаточно оформлена вже після 
смерті Й. Сталіна. Цю роботу виконала колишня учениця М. Покровського, 
уродженка Ніжина М. Нєчкіна. Хоча знаменитий двотомник побачив світ у 
1955 р., в його основі лежить сталінський підхід. 

Декабристознавцям Київського університету доводилось працювати у 
складних умовах. Наприкінці 1940-х – на початку 1950-х рр. на українських 
учених знову вилився потік критики. У 1951 р. листопадовий пленум ЦК 
КП(б)У піддав гострій критиці Управління у справах вищої школи при Раді 
Міністрів УРСР і партійні організації за недостатнє керівництво ідейним 
вихованням студентів і викладачів, підготовкою педагогічних кадрів для 
вищої школи. Слід зауважити, що дещиця правди у цих звинуваченнях була. 
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Заступник начальника Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів 
УРСР О. Бутузов цілком слушно зауважував, що “в підготовці наукових і 
педагогічних кадрів є ще немало хиб. Через те, що керівники деяких вузів 
формально ставляться до цієї серйозної справи, інколи до аспірантури 
потрапляють випадкові, мало підготовлені, а то і просто нездатні до науково-
педагогічної роботи люди”8. Аспірантура насправді показувала вкрай низьку 
ефективність, чимало аспірантів захищали дисертації із великим 
запізненням або й зовсім їх не захищали. У 1952 р. із 42 аспірантів 
Київського університету, строк навчання яких уже закінчився, захистили 
дисертації тільки 6. 

О. Бутузов справедливо відзначив, що “своєчасному захистові дисертації 
перешкоджає неуважне ставлення керівників деяких вузів і кафедр до 
добору тем і безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків деяких наукових 
керівників. Характерний такий приклад: у Київському державному 
університеті, наприклад, аспірант тов. Демидюк (науковий керівник 
доц. Бородін) після трьох років навчання в аспірантурі був відчислений через 
свою нездатність написати дисертацію, аспіранти ж – тт. Андрущенко, 
Третьяков, Кулинич вважали аспірантуру другорядною справою, сполучаючи 
її з працею в іншому місці. Тож не дивно, що вони не спромоглися захистити 
кандидатських дисертацій”9.  Вірно визначивши суть проблем у вищій освіті,  
влада не змогла адекватно підійти до їх вирішення. Недостатня кваліфікація 
деяких викладачів зумовлювалась, передусім, поголовним знищенням 
найкращих освітянських та наукових кадрів у 1930-ті рр. Розпочалася 
шалена боротьба із сумісниками, котрі змушені були працювати у декількох 
установах, щоб прогодувати свою сім’ю. За сумісництво з Київського 
університету було звільнено талановитих декабристознавців П. Волощенка 
та Г. Кузовкова. 

Розпочалася відверта травля російського та українського правника 
В. Покровського, котрий не полюбляв відвідувати партійні та профспілкові 
збори і безкоштовно виконувати громадські доручення. Зокрема, була 
піддана нищівній критиці його праця “Общественно-правовые и 
политические взгляды А. Н. Радищева” (К., 1952. – 202 с.)10. Закручування 
гайок замість задоволення потреб українських учених не призвело до 
розв’язання проблем вітчизняної освіти. Гостро стояло питання 
продуктивності аспірантури. Зокрема, відомі дослідники декабристського 
руху захищали дисертації набагато пізніше після її закінчення. Наприклад, у 
1949 р. наказом ректора Київського університету після закінчення 
аспірантури був відрахований М. Закревський “без захисту дисертації”11. 
Вона була захищена лише у 1951 р. 

Упродовж другої половини 50-х – першої половини 70-х рр. ХХ ст. 
“хрущовська відлига” тимчасово пожвавила інтерес до теми. В Україні 
з’явились цікаві праці М. Лисенка, Л. Медведської та інших вчених, 
присвячені рухові декабристів. В радянському декабристознавстві 
домінуючими стали погляди академіка М. Нєчкіної. 
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Нєчкіна Міліца Василівна (1901–1985) – видатний радянський історик, 
декабристознавець, академік АН СРСР (1958), АПН РРФСР (1947), АПН СРСР (1966). 
Народилася в Ніжині у родині інженера. Закінчила історико-філологічний факультет 
Казанського університету (1921). У 1924–1927 рр. науковий співробітник Інституту 
історії РАНІОН. У 1934–1954 рр. професор історичного факультету Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова. Працювала в Інституті історії АН СРСР 
(з 1935 р.) та Академії суспільних наук. Серед найвідоміших праць М. В. Нєчкіної про 
декабристів: “Общество соединённых славян” (1927), “А. С. Грибоедов и декабристы” 
(1947, Державна премія СРСР 1948 р.), “Восстание 14 декабря 1825 г.” (1951), 
“Движение декабристов” (т. 1–2, 1955), “Декабристы” (1975, 1982). Під її керівництвом 
та за її участю видавалася документальна серія “Восстание декабристов”. 

М. Нєчкіна – одна з найталановитіших учениць М. Покровського, у ранніх працях 
підтримувала його концепцію декабристського руху. Після розгрому школи 
М. Покровського зазнала критики і деякий час перебувала в опалі. У двотомнику 
“Восстание декабристов”, який став найфундаментальнішою працею світового 
декабристознавства, була науково оформлена ленінсько-герценівська концепція 
декабристського руху. Вона зводилась до того, що рух декабристів виник як чисто 
російське явище у результаті протесту передової частини нобілітету проти кріпосного 
стану більшості населення і самодержавної влади. Декабристи хотіли здійснити 
військовий переворот для народу, але без народу, запровадивши буржуазно-
демократичні свободи. У середовищі декабристів виділялися ліберальне (прихильники 
М. Муравйова) та революційне (прихильники П. Пестеля) крила, причому останнє 
брало гору. Повстання було наперед приречене на поразку, але відіграло колосальний 
вплив для подальшої революційної боротьби, котру увінчав прихід до влади 
більшовиків. Цих положень змушені були дотримуватися усі дослідники проблеми у 
зазначений час, що, звичайно, обмежувало поле творчого маневру, збіднювало їхні 
пошуки. 

В останні роки життя М. Нєчкіної оформився цілий культ “глави радянських 
декабристознавців”, а на початку 1990-х рр. ім’я та праці покійного академіка зазнали 
рясного паплюження, нерідко з боку тих, хто ще недавно вихваляв їх 
неперевершеність. Що ж, історія вимагає усієї правди про відомих людей, і 
громадськість має знати її, проте не варто забувати про науковий і про людський 
етикет. 

Роль М. Нєчкіної у радянському декабристознавстві досить суперечлива. 
Декабристознавець Ю. Оксман, який у радянських академічних колах вважався 
дисидентом, у 1948 р. в листі до С. Рейсера писав: “Міліца Василівна – дуже 
талановитий літератор, але їй би краще писати повісті для юнацтва, ніж наукові статті. 
У неї нема жодної праці, вільної від жахливих помилок ... І ці провали уживаються з 
виключною працездатністю, педантичним аналізом дрібниць, широкою ерудицією, 
безперечним літературним талантом! Історики пояснюють дефекти її писань тим, що 
вона не історик, а літературознавець. Історики літератури прихильні до неї тому, що 
вона ... авторитетний історик. Кажуть, вона пише непогані вірші на манер Анни 
Ахматової раннього періоду” (Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944–
1953 / Изд. подготовил К. Азадовский. – М., 1998. – С. 251–252). 

У 1980-х рр. відомий історик, професор Львівського університету ім. І. Я. Франка 
Г. Гербільський передав Г. Казьмирчуку листа нащадка декабриста О. Сутгофа 
(прізвище, на жаль, невідоме). У листі від 7 серпня 1983 р., адресованому 
Г. Гербільському, зокрема, говориться: “Щодо публікації, то у нас це питання завжди 
дуже складне ... Я з Нєчкіною трохи знайома і маю її автограф ... Але, знаючи про її 
ставлення до тих, хто збирається писати про декабристів, тобто збирається увірватися 
у її монополію, вважаю непотрібним з цим питанням до неї звертатися”. Цей витяг нам 
з Г. Казьмирчуком вдалося опублікувати лише нещодавно (Казьмирчук Г. Д., 
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Латиш Ю. В. Українське декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 204), хоча 
повністю лист ще не опублікований. 

Разом з тим, заслуги радянського академіка перед історією декабристського руху 
унікальні і неперевершені. Введений нею до наукового обігу величезний 
фактографічний матеріал був і залишається археографічною основою 
декабристознавства. М. Нєчкіна створила потужну наукову школу, дала путівку в життя 
не одному поколінню талановитих радянських істориків. Серед її учнів відомі 
декабристознавці: В. Федоров, Р. Еймонтова, А. Семенова, М. Вандалковська, 
О. Орлик, С. Селіванова та інші. 

Двотомник М. Нєчкіної є, по суті, енциклопедією декабризму. Проте, помилково 
було б вважати, що з його виходом усі проблеми декабристського руху були 
досліджені. Концепція М. Нєчкіної потребує критичного переосмислення з погляду 
новітніх досягнень декабристознавства, відмови від суцільної революціонізації 
декабристів. 

 
Відродження декабристознавчих досліджень у Київському університеті 

відбулося наприкінці 1940-х рр. На восьмій науковій сесії університету 
доповіді про декабристів виголосили доценти історичного факультету 
В. Котов та Г. Кузовков. 

Г. Кузовков народився 24 липня 1918 р. у с. Провоторово Орловської обл. 
У 1936–1940 рр. навчався на історико-філологічному факультеті 
Ленінградського державного педагогічного університету ім. О. І. Герцена. З 
перших днів Великої Вітчизняної війни брав участь у боях на території 
України на Південно-Західному напрямку. Потрапив у полон, перебував у 
Славутському таборі смерті, з якого втік у 1942 р. У 1943–1944 рр. був 
комісаром з’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської обл. У 
Київському університеті працював упродовж 1949–1953 рр., в основному 
досліджував партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни12, але 
декабристи теж потрапили в поле його зору. 

Дослідник правильно визначив причини й джерела формування 
антисамодержавних поглядів декабристів: ідеї французької буржуазної 
революції, війна Росії з наполеонівською Францією, революційний рух в 
Неаполі, П’ємонті, Греції та Іспанії. Г. Кузовков підкреслював, що військові 
революції у цих країнах були спрямовані насамперед на повалення 
абсолютизму. Отже, декабристи виступали як однодумці європейських 
революціонерів13. 

Вагомим внеском в українське декабристознавство стали праці В. Котова. 
Він народився 8 квітня 1912 р. в Одесі. У 1933 р. вступив на історичний 
факультет місцевого університету, де навчався до 1935 р. Обирався 
депутатом Одеської міськради (1931–1934 рр.). Протягом 1935–1937 рр. 
працював в УАМЛІНі, потім продовжив навчання у Київському університеті, 
який закінчив у 1938 р. У 1938–1941 рр. навчався в аспірантурі при 
Київському університеті, брав участь у Великій Вітчизняній війні, у 1945 р. 
захистив кандидатську дисертацію14. 

Впродовж 1955–1956 рр. В. Котов читав курс лекцій з історії СРСР в 
Інституті суспільних наук при ЦК СЄПН, у Вищій партійній школі 
ім. К. Маркса, університетах Галле і Берліна в НДР. У 1969 р. він захистив 
докторську дисертацію “В. І. Ленін – основоположник радянської історичної 
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науки”, з 1970 по 1985 рр. очолював кафедру історії СРСР дожовтневого 
періоду КДУ. Він одним з перших розпочав серйозний науковий аналіз місця 
декабристів у вітчизняній історіографії, приділив увагу окремим аспектам 
їхнього світогляду, в тому числі їхнім історичним поглядам15. 

Щоправда, наприкінці 1940-х – у 1950-х рр. на історичному факультеті 
декабристознавство розвивалося менш інтенсивно, ніж на юридичному та 
філософському, де у 1951–1953 рр. було захищено три кандидатські 
дисертації з проблем декабризму. 

Активно досліджував рух “апостолів свободи” А. Буцик. Він народився 
17 липня 1906 р. у с. Вишняках Хорольського району Полтавської обл. У 
1928–1930 рр. навчався у Сорочинському педучилищі, після закінчення якого 
до серпня 1932 р. працював директором семирічної школи у Миргороді. У 
1933–1935 рр. – студент історико-філологічного факультету Київського 
держуніверситету, де у 1938–1941 рр. на кафедрі історії СРСР навчався в 
аспірантурі. У лавах Червоної армії брав участь у Другій світовій війні. В 
автобіографії А. Буцик написав: “Наприкінці вересня 1941 року у складі 37-ї 
армії, яка обороняла Київ, потрапив у вороже оточення, з якого вийшов у 
листопаді 1941 року в районі Ворошиловграда. За знищення партквитка був 
виключений з членів ВКП (б)”, але згодом поновлений16. Після війни 
продовжив навчання в аспірантурі, і 6 червня 1947 р. захистив кандидатську 
дисертацію. 

З того часу і до 1979 р. А. Буцик працював на історичному факультеті 
КДУ. З 1949 р. – доцент, з 1964 р. – професор кафедри історії СРСР. У 1949–
1950 рр. працював заступником декана, а у 1952–1955 рр. – очолював 
історико-філософський факультет. Тут він читав нормативний курс історії 
СРСР першої половини ХІХ ст., а також спецкурси “Рух декабристів” та 
“Суспільно-політичний рух в Росії у першій половині ХІХ ст.” 

У статті, присвяченій Києву першої половини ХІХ ст., А. Буцик відзначав, 
що місто було одним з найважливіших центрів політичної думки Росії, 
оскільки тут ще не існувало пильного поліцейського нагляду, і небагато було 
старих консерваторів, які захищали кріпосну Росію. Значну увагу приділено 
діяльності М. Орлова і ланкастерських шкіл. А. Буцик вказував на те, що в 
перший рік їхнього існування у трьох “школах взаємного навчання” було 40 
учнів, у 1819 р. – 800, а в 1820 р. – 1800. М. Орлов, на думку вченого, 
“засуджував аракчеєвський режим і мріяв мати письменну армію, яка була б 
свідомим захисником вітчизни”. Історик торкнувся перебування декабристів в 
ув’язненні у Києві, зазначивши, що “в’язниці Києва були переповнені. 
Арештовували всіх, хто якоюсь мірою співчував декабристам”17. А. Буцик був 
схильний перебільшувати зростання масового народного руху, вбачаючи в 
окремому випадку елемент масовості. Він помилково вважав, що всі 
учасники Південного товариства “при кожній зручній нагоді вербували нових 
членів, розпалювали в народі почуття ненависті до існуючого ладу”18. 

На історичному факультеті розпочалося вивчення ідей слов’янської 
єдності в програмних документах декабристів. Т. Лаварчук – автор 
оригінальної спроби порівняння цих ідей декабристів та кирило-
мефодіївців19. По суті, аналогічні думки виношували й автори концепції 
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українського декабризму, доводячи спадковість декабристських ідей на 
українській території. 

Продовжував плідно працювати в радянський період і В. Маслов. З осені 
1920 р. він працював у Прилуках, спочатку на Вищих педагогічних курсах, а 
потім директором Прилуцького окружного музею. Проте, внаслідок наклепу 
секретаря Прилуцького ісптарту І. Ідліна в травні 1929 р. його було звільнено 
з роботи20. З 1930 р. В. Маслов – співробітник фольклорно-етнографічної 
комісії АН УСРР, після її реорганізації працював в Інституті матеріальної 
культури. 3 вересня 1937 р. став в. о. професора по кафедрі російської 
літератури у Київському педагогічному інституті. З 1937 р. знову читав лекції 
в університеті, спочатку в званні старшого викладача, а з 1946 р. – у званні 
доцента21. В цей час він опублікував декілька праць про К. Рилєєва, в основу 
яких було покладено матеріали з дореволюційної монографії22. 

Під час німецької окупації Києва він не заплямував себе 
колабораціонізмом. У діловій та політичній характеристиці ученого, 
підписаній заступником народного комісара УРСР Філіповим (14.08.1944 р.), 
зазначалося, що “в період німецької окупації т. Маслов В. І. активної роботи 
не проводив ... Ні в яких пронімецьких виступах т. Маслов себе не 
проявляв”23. В одній із своїх автобіографій В. Маслов докладно описав своє 
перебування в окупованому Києві: “... я був у Києві і спочатку вважався 
співробітником Університету та Педагогічного Інституту. Після ліквідації цих 
установ я вважався референтом шкільного відділу і тут, користуючись тим, 
що німці звели до мінімуму шкільну роботу, обмеживши її лише першими 
чотирма класами народної школи, яка до того ж більшу частину року була 
зачинена, я став посилено займатися дисертаційною роботою (“Томас Мур в 
російській літературі”), запланованою ще до війни в Київському 
Педагогічному Інституті”24. При відступі німців з України вчений, не бажаючи 
бути евакуйованим в Західну Україну, залишив Київ і переховувався у сестри 
в Білій Церкві. Коли це місто було звільнено, вирушив до Києва, де одразу 
повернувся до наукової роботи. 

У липні 1944 р. Вчена рада Московського університету присудила 
В. Маслову ступінь кандидата філологічних наук за монографію 
“Литературная деятельность К. Ф. Рылеева”. У відгуці на неї М. Гудзій писав: 
“Тільки скасування практики присвоєння докторського ступеня за сукупністю 
друкованих праць спонукає мене підтримати подання В. І. Маслова на 
учений ступінь не доктора, а лише кандидата”25. 

У 1945 р. В. Маслов опублікував статтю з нагоди 150-річчя з дня 
народження К. Рилєєва, у якій спробував поглянути на декабриста з трьох 
точок зору – політичної (як учасника руху декабристів), літературної (як 
поета)  і психологічної (як людину)26. Він збирав матеріали про декабристів 
М. Бестужева, В. Кюхельбекера, Ф. Глінку, братів Муравйових-Апостолів, 
О. Бестужева-Марлінського та інших, які використовував у своїх лекціях в 
університеті, досліджував зображення українського минулого в творах 
декабристів, опублікував статтю “Пушкін і декабристи”27. 

Про роботу вченого у повоєнний період збереглися суперечливі 
свідчення, проте, видно, що він перебував у пригніченому настрої. Влада не 
могла вибачити працю в окупації, йому постійно нагадували колишні 
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провини. У кількох характеристиках В. Маслова ручкою дописано про його 
перебування в окупованому Києві, робота вченого піддавалась жорсткій 
критиці. У характеристиці за 1948 р. записано, що його лекції: “не викликають 
інтересу у студентів, відзначаються в’ялістю, не завжди В. Маслов у читанні 
курсів використовує новинки радянського літературознавства. Студенти 
висловлюють незадоволення його лекціями”28. “Свої лекції доц. Маслов 
читає на низькому ідейно-теоретичному рівні, примітивно сухо, нецікаво, 
незахоплююче і недостатньо працює над підвищенням свого ідейно-
теоретичного рівня та ділової кваліфікації”29, – читаємо в характеристиці за 
1950 р. Наша сучасниця, член київського Пушкінського товариства 
Т. Петрова, котра у середині 1950-х рр. навчалася на філологічному 
факультеті Київського університету, вважає ці зауваження справедливими. 
Вона ж повідала автору той факт, що студенти називали свого викладача 
“маргариновим Масловим”, а його брата – С. Маслова – “масляним 
Масловим”. Хоча не можна не відзначити, що літературознавцю закидали не 
професіональні, а ідейні помилки. 

Водночас 3 березня 1952 р., у зв’язку з річницею з дня смерті М. Гоголя, 
В. Маслов прочитав лекцію про життя і творчість письменника для 
співробітників Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР, 
яка “викликала жвавий інтерес і вдячність аудиторії”. Успіх лекції 
забезпечило “вдале поєднання у ній простоти викладу з глибиною думки...”30. 
Хоча після 1953 р. шквал критики трохи спав, вченому так і не вдалося 
захистити докторську дисертацію. 22 березня 1959 р. його не стало. 

У 1950-ті рр. В. Маслов був одним з перших, хто започаткував 
дослідження проблем літературних зв’язків України та Росії на початку 
ХІХ ст., відображення “української теми” у творчій спадщині декабристів31. 
Він прагнув знайти витоки зацікавленості К. Рилєєва “Малоросією”, зокрема, 
відзначав великий вплив на поета з боку М. Гнідича, вказував на знайомство 
з історичними працями М. Карамзіна та “Историей Малой России” 
Д. Бантиша-Каменського. Дослідник звернув увагу на переписку декабриста і 
з’ясував, що від декабриста О. Бріггена з Чернігівської губернії К. Рилєєв 
одержував частинами “Історію русів” (тоді ще невідому історикам) та “Історію 
Худорби”32. В. Маслов вважав, що в українській історії поет-декабрист 
знайшов потрібні сюжети для зображення героїв-бунтарів, які підняли прапор 
боротьби проти гнобителів батьківщини. У російській історії, до речі, таких 
сюжетів бракувало33. Учений багато зробив для популяризації знань про 
декабристів. Він часто виступав з літературознавчими нарисами по радіо, 
читав публічні лекції про поетів-декабристів. Наприклад, у травні 1949 р. 
виступав з доповіддю “Пушкін і декабристи” на науковій сесії університету34. 

Майже за 50 років наукової та педагогічної діяльності в Київському 
університеті і Київському педагогічному інституті В. Маслов виховав кілька 
поколінь літературознавців. Він активно залучав студентську молодь до 
дослідження літературознавчих аспектів декабризму. На кафедрі російської 
літератури Київського університету в 1950-х рр. вів спеціальний семінар 
“Творчість декабристів”. Під його керівництвом у 1951–1952 навчальному 
році студент-третьокурсник (а нині відомий письменник) Ю. Мушкетик 
написав курсову роботу на тему: “Писатели-декабристы в борьбе за русскую 



 88 

самобытную национальную литературу”35. В основу дослідження проблеми 
покладено питання боротьби за самобутність російської літератури та 
публіцистики,  очищення їх від західного впливу.  В цілому,  робота не 
позбавлена недоліків, притаманних студентові-третьокурснику. Ю. Мушкетик 
прийшов до цілком слушного висновку, що декабристи зробили літературу 
виразником суспільної думки, перетворивши її на знаряддя пропаганди своїх 
ідей36. 

Серед тих, хто слухав лекції В. Маслова, відомі дослідниці 
декабристського руху: С. Левінська, З. Кирилюк, Г. Ігнатенко. Життя і наукова 
спадщина В. Маслова стали прикладом ревного служіння вітчизняній науці. 
На жаль, багато його праць усе ще чекають на свого дослідника і видавця. 

Ще один представник старшого покоління літературознавців І. Пільгук 
відновив дослідження проблеми “декабристи і Тарас Шевченко”, яка після 
розстрілу П. Филиповича взагалі не вивчалася37. Проте, брошура І. Пільгука 
не внесла до цієї теми нічого нового, крім марксистсько-ленінського підходу, 
а фактологічний матеріал був навіть меншим, ніж у П. Филиповича. 

Поряд з В. Масловим та І. Пільгуком, декабристьку тематику починає 
опрацьовувати молодше покоління літературознавців Київського 
університету. Проблему “декабристи і Т. Шевченко” досліджував М. Гнатюк. 
Будучи ще студентом 5-го курсу Київського державного педагогічного 
інституту ім. О. М. Горького, він написав статтю, присвячену цій проблемі38. 

Після закінчення інституту М. Гнатюк продовжив навчання в аспірантурі 
на кафедрі української літератури, яку закінчив у листопаді 1958 р. У травні 
1964 р. дав відкриту лекцію на 4-му курсі Київського університету на тему: 
“Проблеми романтизму”, яка дістала високу оцінку і була рекомендована до 
друку як посібник для студентів. З листопада 1964 р. почав працювати в КДУ 
на кафедрі теорії літератури і літератури народів СРСР. З 1965 р. – штатний 
викладач кафедри. Читав курси “Вступ до літературознавства” і “Теорія 
літератури”. Розробив і читав спецкурси “Поетика Шевченка”, “Горький і 
питання розвитку української літератури”, “Принципи і методи ідейно-
художнього аналізу літературного твору”. 

На кафедрі працював над плановою темою “Становлення і розвиток 
жанру поеми в українській літературі”, проблемами російсько-українських 
літературних зв’язків, відповідав за спеціальність “Літературна критика”. У 
1972–1974 рр. завершив роботу над докторською дисертацією: “Українська 
поема першої половини ХІХ ст.: Проблеми розвитку жанру”. В 1975 р. 
вийшла друком його монографія, що була основою докторської дисертації 
ученого (проте дожити до її захисту М. Гнатюкові не довелось). У ній 
дослідник доводив, що в низці шевченкових творів, зокрема у поемі 
“Неофіти”, зображено образи декабристів39. 

У роки хрущовської “відлиги” активно культивувалась тема “братньої 
дружби” російської та української літератур. Творчість К. Рилєєва та 
Ф. Глінки про Україну аналізувалася у працях О. Мазуркевича40. 
І. Заславський продовжив дослідження творчості К. Рилєєва, приділяючи 
головну увагу ролі поета в російсько-українських літературних зв’язках41. Він 
же започаткував дослідження декабристських впливів у творчості 
М. Лермонтова42. 
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Значний внесок у дослідження навколодекабристського літературного 
оточення зробила З. Кирилюк. Вона викладала курс російської літератури 
ХІХ ст. на вечірньому і заочному відділеннях філологічного факультету та на 
факультеті журналістики, успішно захистила дисертацію: “О. М. Сомов – 
критик і белетрист пушкінської епохи” (науковий керівник – 
акад. О. Білецький), у якій, зокрема розглядала його стосунки з поетами-
декабристами. Пізніше основні положення дисертації були видані окремою 
книгою43. Рішенням Ради відділення суспільних наук АН УРСР від 20 жовтня 
1961 р. їй було присуджено учений ступінь кандидата філологічних наук. 

С. Левінська у низці публікацій та кандидатській дисертації приділила 
увагу декабристським мотивам у творчості польського поета 
Ю. Словацького, зокрема у драмі “Фантазій” та поемі “Ангели”44. Вплив 
герценівського ставлення до декабристів на Т. Шевченка констатував 
В. Прожогін. 

З точки зору мовознавства твори декабристів досліджував академік АН 
УРСР Л. Булаховський, який за сумісництвом був професором КДУ. Він, 
зокрема, вивчав стилістичні та синтаксичні особливості творів О. Бестужева-
Марлінського у контексті російської літературної мови першої половини 
ХІХ ст.45 

Одним з найпотужніших в університеті був правничий осередок 
декабристознавців, пов’язаний з іменами професора Н. Прозорової, доцентів 
М. Закревського та В. Покровського. Останній був фахівцем з вивчення 
суспільно-політичних поглядів О. Радіщева. Разом з тим, він написав статтю, 
присвячену державно-правовим поглядам декабристів, у якій, зокрема, 
проаналізовано погляди “апостолів свободи” на майбутній державний устрій 
Росії. Йому також належить розділ про декабристів у загальній праці з історії 
політичних вчень у Росії46. На жаль, ідеологічні переслідування, про які уже 
йшлося в першому розділі, змусили талановитого дослідника залишити Київ. 

У 1951 р. кандидатську дисертацію, присвячену державно-правовим 
поглядам П. Пестеля на юридичному факультеті захистив М. Закревський. 
Він народився 18 грудня 1921 р. у м. Києві. Батько – Закревський Федір 
Мартинович народився 1896 чи 1897 р., навчався у Київському річному 
училищі, працював у Київському гублісі. У 1924 р. помер. Мати – Закревська 
Прасковія Корніївна (дівоче прізвище – Чернова) народилася в 1897 р. у 
Києві. Протягом усього життя була домогосподаркою. З 1926 р. вихованням 
майбутнього дослідника займався вітчим – Федір Бобир. 

У 1929 р. М. Закревський розпочав навчання у середній школі № 16, 
однак у зв’язку із захворюванням на туберкульоз легенів пропустив 1939 н. р. 
З 1936 по 1951 р. – член ВЛКСМ. З лютого 1961 р. у лавах КПРС. У 1936–
1938 рр. обирався заст. секретаря комсомольської організації школи. У 
1940 р. продовжив навчання у школі для дорослих № 18. Одночасно 
навчався на курсах геодезистів. Обирався заст. секретаря комсомольської 
організації школи і членом ревізійної комісії Подільського райкому ЛКСМУ. У 
травні–червні 1941 р. надрукував перші 3 статті у газеті “Сталинское племя”. 
Школу закінчив у липні 1941 р. 

За станом здоров’я не призивався до лав Червоної Армії. Під час 
німецької окупації мешкав у Києві, не працював47. Після звільнення Києва 
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вступив на 1-й курс юридичного факультету КДУ (1 лютого 1944 р.). Згідно з 
дозволом ректора на дострокове складання іспитів, до липня 1945 р. 
закінчив повний курс юридичного факультету і був рекомендований на 
навчання в аспірантурі. З 1 липня по 27 листопада 1945 р. працював 
консультантом комісії з розгляду заяв про помилування Президії Верховної 
Ради УРСР. 

У 1946 р. розпочав навчання в аспірантурі на кафедрі політекономії 
економічного факультету КДУ (науковий керівник – Д. Вірник). У заяві на ім’я 
ректора університету М. Закревський пояснював це наступним чином: “В 
1945 р. я закінчив юридичний ф-т Вашого Університету та склав вступні 
іспити до аспірантури по кафедрі теорії держави та права. В зарахуванні до 
аспірантури по цій кафедрі мені було відмовлено та запропоновано кафедру 
політекономії економічного ф-ту, на яку в лютому 1946 р. мене і було 
зараховано”48. Тема дисертації була сформульована: “Жіноча праця в 
промисловості СРСР за роки Вітчизяної війни”. Однак великі розбіжності у 
програмах юридичного та економічного факультетів створили значні 
труднощі при написанні дисертації, тому в 1947 р. М. Закревського було 
переведено на кафедру теорії та історії держави і права (науковий керівник – 
доц. З. Шульга). Заступник міністра юстиції УРСР по кадрам Д. Сусло писав 
до ректора КДУ: “Виходячи з постанови ЦК ВКП (б) від 5 жовтня 1946 р. “Про 
розширення та покращення юридичної освіти в країні”, Міністерство Юстиції 
УРСР просить Вас задоволити прохання тов. Закревського про перевід його 
на кафедру теорії держави та права, враховуючи те, що заперечень з боку 
керівництва цієї кафедри немає”49. Спочатку тема дисертації 
формулювалась таким чином: “Політичні погляди Пестеля і його план 
державного перетворення Росії”. 

У 1948 р. М. Закревський очолював відділ комсомольського життя 
університетської газети “За радянські кадри”. З 3 квітня по 20 вересня 
1946 р. проходив стажування у Київській обласній колегії адвокатів. Після 
закінчення аспірантури був направлений на роботу у Львівський 
торговельно-економічний інститут на посаду старшого викладача. Але у 
зв’язку із загостренням хвороби Комітетом у справах Вищої школи при Раді 
Міністрів УРСР був звільнений від поїздки. У 1949 р. затверджений 
позаштатним лектором Київського міськкому ЛКСМУ. Ним були розроблені і 
читались лекції “Радянська конституція – найдемократичніша конституція у 
світі”, “Що дала радянська влада молоді?” тощо. 

У 1951–1953 рр. М. Закревський працював позаштатним кореспондентом 
Київського облрадіокомітету, в 1953–1954 рр. – позаштатним 
кореспондентом газети “Вечірній Київ”. У 1953 р. закінчив написання 
кандидатської дисертації. Того ж року розпочав працювати в КДУ спочатку 
на посаді викладача, а у 1954–1960 рр. на посаді старшого лаборанта. 
Одночасно займався викладацькою роботою. 

У кандидатській дисертації М. Закревського аналізується теоретична 
спадщина П. Пестеля та його практична діяльність у таємних товариствах, 
простежується формування політичних поглядів, причому перевага 
надається російським чинникам. Також приділено увагу доволі актуальному 
й сьогодні питанню про роль П. Пестеля в декабристських організаціях. 
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М. Закревський заперечував, що лідер Південного товариства 
використовував їх для особистого захоплення верховної влади у Росії50. В 
роботі висловлюється думка про самостійність політичних і філософських 
поглядів представників передової політичної думки Росії. Водночас різкій 
критиці піддано праці іноземних дослідників. М. Закревський відводив 
другорядну роль впливові західноєвропейської політичної і філософської 
думки на формування ідеології декабризму. 

Метою дисертаційного дослідження було на основі аналізу теоретичної 
спадщини П. Пестеля і його практичної революційної діяльності у таємних 
товариствах: 1) простежити формування його політичних поглядів, 
наголосивши при цьому на вирішальному впливі російської дійсності; 
2) показати організаційну і керівну роль П. Пестеля у Південному товаристві; 
3) звільнити образ Пестеля від “брехливих і наклепницьких вигадок, 
зведених на нього деякими сучасниками, дворянською історіографією” і 
подати декабриста як мужнього борця проти самодержавства і кріпацтва; 
4) показати оригінальність і прогресивність програми суспільно-політичних 
перетворень, викладених в “Руській Правді”, порівняти її з поглядами 
західноєвропейських мислителів кінця ХVІІІ – першої чверті ХІХ ст.; 
5) з’ясувати оригінальність і прогресивність правових поглядів Пестеля. 

Поставлені завдання розв’язуються у 4-х розділах. У першому з них 
розглядається формування політичних і правових поглядів декабриста, 
причому перевага надається впливу умов російської дійсності, критикуються 
погляди “буржуазно-ліберальних” істориків (О. Пипін, М. Довнар-
Запольський, В. Семевський). У другому розділі “Погляди П. Пестеля на 
державу” М. Закревський приходить до виснову, що керівник Південного 
товариства обґрунтовував свої погляди на державу і право, виходячи із 
положень школи природнього права. Разом з О. Радіщевим П. Пестель 
створив революційно-демократичне трактування ідей школи природнього 
права для теоретичного обґрунтування революційних перетворень, 
вкладаючи в цю теорію новий, демократичний зміст, “більш прогресивний 
порівняно з теоріями західноєвропейських мислителів”. 

Наступний розділ дисертації присвячено аналізу програми суспільно-
політичних перетворень в Росії за “Руською Правдою”. В останньому розділі 
розглядаються правові погляди П. Пестеля. Особливо підкреслюється, що 
наукові установки роботи базуються на “ленінсько-сталінській оцінці 
революційно-визвольного руху в Росії”. 

У 1960 р. М. Закревського за конкурсом було обрано на посаду в. о. 
доцента Науково-методичного кабінету заочної освіти Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти УРСР при Київському університеті. У його 
характеристиці за 1961 р. записано: “За час роботи в університеті 
т. Закревський М. Ф. проявив себе як енергійний працівник. Він приймає 
активну участь в громадському житті факультету, неодноразово обирався 
профоргом кафедри, керує гуртком політичної освіти на факультеті, його 
обрано членом ревізійної комісії профкому КДУ. 

Працюючи з березня 1960 р. в Науково-методичному кабінеті заочної 
освіти, т. Закревський М. Ф. проявив себе творчим працівником, ініціативним, 
дисциплінованим. Він старанно вивчає роботу досвідчених викладачів, 
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консультується у них і все що є цінного та позитивного в роботі з 
студентами-заочниками намагається втілити в практику роботи вузів, які 
готують кадри юристів. Т. Закревський приймає активну участь в роботі 
різних конференцій і нарад з питань методичної роботи в вузах, готує і 
виступає з доповідями, повідомленнями тощо”51. 

У 1964–1965 рр. деякий час М. Закревський працював в. о. доцента на 
кафедрі радянського процесуального права. З 1 вересня 1965 р. – доцент-
методист Науково-методичного кабінету суспільних наук при КДУ. Після 
ліквідації цього кабінету з 1 вересня 1966 р. зарахований на посаду доцента 
кафедри теорії та історії держави і права. Рішенням ВАК від 13 січня 1965 р. 
затверджений у вченому званні доцента. В лютому 1967 р. переведений на 
ставку с. н. с. (докторанта) для написання докторської дисертації. Однак 
через те,  що дослідник не міг написати дисертацію за один рік,  який 
залишався до закінчення строку перебування на посаді с. н. с., з 1968 р. 
знову обраний доцентом кафедри теорії та історії держави і права. 

На юридичному факультеті М. Закревський читав лекції, проводив 
семінарські заняття з курсу історії держави і права зарубіжних країн. 
Упродовж декількох років викладав курс історії політичних вчень на 
вечірньому і заочному відділеннях. За дорученням кафедри теорії та історії 
держави і права, брав участь у створенні навчально-методичних посібників 
для студентів неюридичних факультетів. Наказом Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти УРСР був призначений відповідальним за 
випуск низки робіт для студентів-заочників, які він підготував до видання. За 
роботу, проведену по підготовці матеріалів для організації загальнонаукових 
факультетів вищих навчальних закладів УРСР наказом по  Міністерству 
вищої та середньої спеціальної освіти УРСР вченому оголошено подяку. 

За період з 1968 по 1973 р. М. Закревський виконав деякі розділи у плані 
докторської дисертації: “Політичні і правові погляди декабристів”, а саме: 
1) Конституційний проект Микити Муравйова; 2) “Записка о государственном 
правлении” – перший конституційний проект П. Пестеля; 3) Декабристи про 
судову систему Росії і плани її перетворення; 4) Декабристи про право і 
закон; 5) Кримінально-правові погляди декабристів; 6) Конституційний проект 
П. Пестеля 1820 р.; 7) Періодизація поглядів П. Пестеля (загалом понад 
400 с. машинопису)52. 

З 1973 р. М. Закревський працював на новоутвореній кафедрі історії 
держави і права. За період роботи у науково-методичному кабінеті обирався 
членом та головою ревізійної комісії профкому КДУ. Пізніше очолював 
товариство охорони пам’яток історії юридичного факультету. 24 травня  
1974 р. зробив доповідь на засіданні кафедри: “Відображення політичних 
поглядів Микити Муравйова у його конституційному проекті”. 13 вересня того 
ж року виступив із доповіддю: “Записка о государственном правлении” – 
перший конституційний проект декабриста П. Пестеля”. 

У 1978 р. завершив роботу над докторською дисертацією: “Політичні і 
правові погляди декабристів” (16 др. арк.). Актуальність обраної теми 
зумовлювалась відсутністю єдиної думки про характер деяких творів 
декабристів, зокрема “Записки о государственном правлении” чи “Краткого 
умозрительного обозрения государственного правления” П. Пестеля. Учений 
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опрацював значний пласт архівних матеріалів, зробив низку оригінальних 
висновків стосовно деяких творів П. Пестеля. Частина роботи (“Правові 
погляди декабристів”) була направлена у Львівський університет для 
зовнішнього рецензування і отримала схвальну рецензію53. По темі 
докторського дослідження декабристознавець опублікував 10 статей у 
періодичних виданнях і низку статей та заміток в УРЕ. 

М. Закревський проявив себе талановитим педагогом. Учений працював 
зі студентами, які бажали займатися розробкою наукових питань, по темі 
“Політична програма декабристів”. Цією темою займалися Д. Куколевський, 
С. Лесик, Є. Перекопайко, Т. Пильчик, Н. Коваленко, С. Волошина, 
Л. Войнаренко, Л. Чумак, Н. Федоряченко, В. Кушнір та ін. Зокрема, студент 
Л. Чумак працював над цією тематикою декілька років і обрав її темою 
дипломної роботи54.  Згадані та інші студенти виступали з доповідями на 
засіданнях наукового студентського гуртка, а Л. Чумак за доповідь “Критика 
декабристами царського суду”, виголошену на науковій студентській 
конференції юридичного факультету, був відзначений грамотою. Доцент 
А. Дубровіна у 1979 р. відзначала, що М. Закревський “... активно працює зі 
студентами. У цьому ми переконуємося, коли бачимо скільки студентів буває 
у нього на консультаціях у дні, коли він чергує на кафедрі”55. 

26 квітня 1979 р. вченого було переобрано на посаду доцента кафедри 
історії держави і права на новий 5-річний термін. Проте 4 березня 1980 р., 
внаслідок ішемічної хвороби серця, він раптово помер. 

Аналізуючи конкретно-правові погляди П. Пестеля, М. Закревський 
показував, що декабрист формував їх, виходячи із положення школи 
природного права, ідеї якої в Росії були застосовані для пояснення 
революційних перетворень. Декабрист вкладував у цю теорію новий 
демократичний зміст, “більш прогресивний порівняно з теоріями 
західноєвропейських мислителів”56. Такі оцінки російської суспільно-
політичної думки були явно завищеними. М. Закревський здійснив також 
аналіз цивільно-правових поглядів лідера Південного товариства 
декабристів57. 

У цей же час досліджувати рух декабристів розпочинала Н. Прозорова, 
яка у Москві захистила кандидатську дисертацію, присвячену політичним 
поглядам П. Пестеля58. В Київському університеті вона продовжувала 
вивчати державно-правові ідеї декабристів59, залучаючи до цієї роботи 
студентів юридичного факультету, зокрема О. Малярчук. 

Декабристознавчий осередок на філософському факультеті пов’язаний з 
іменами доцента П. Коваля, а також П. Волощенка та М. Дейнека, які на 
початку 1950-х рр. захистили у Київському університеті кандидатські 
дисертації на декабристську тематику. 

П. Волощенко у 1947 р. вступив до аспірантури Інституту філософії АН 
УРСР. Після її закінчення з грудня 1950 р. – молодший науковий співробітник 
Інституту філософії АН УРСР. З 1 лютого по 1 вересня 1951 р  – доцент 
кафедри діалектичного та історичного матеріалізму КДУ за сумісництвом. 

22 квітня 1951 р. у Київському університеті він захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук: “Суспільно-
політичні і філософські погляди П.  І.  Пестеля”  (науковий керівник –  доцент 
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М. Новиков)60. У дисертації показано суспільно-політичні і філософські 
погляди лідера Південного товариства у тісному зв’язку з соціально-
економічними умовами життя Російської імперії; розкрито особливості 
розвитку його поглядів, їх оригінальність і самобутність; показано 
спадковість демократичних тенденцій і матеріалістичних традицій, 
починаючи від М. Ломоносова, О. Радіщева та його наступника І. Пніна; 
з’ясовано демократичні, республіканські та матеріалістичні традиції 
декабристів; показано спадковість передової суспільно-політичної і 
філософської думки. 

Дисертація складається з 5 розділів. У першому з них: “Історичні умови 
формування ідеології декабризму” розглядались умови соціально-
політичного та ідейного життя Росії наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., у 
яких формувалась ідеологія декабристів. У другому розділі: “Виникнення і 
розвиток визвольного руху дворянських революціонерів і роль Пестеля в 
ньому” з’ясовано вплив на формування антикріпосницької ідеології 
декабристів їх ідейних попередників – М. Ломоносова, О. Радіщева, 
Я. Козельського, О. Пушкіна, О. Грибоєдова та ін. Розкривається роль 
П. Пестеля у виникненні і розвитку декабристського руху в Росії і в Україні. 

У наступних двох розділах (“Суспільно-політичні погляди П. І. Пестеля” і 
“Філософські погляди П. І. Пестеля”) доводиться, що керівник Південного 
товариства був прибічником революції, рушійною силою якої мало стати 
таємне товариство, що спиралось на революційно і ліберально налаштоване 
дворянство і розпропагандовані частини військ. Цим П. Волощенко 
пояснював той факт, що П. Пестель залучав до товариства лише 
представників вищого командного складу. 

У заключному розділі “Вплив революційної ідеології декабристів на 
наступний розвиток передової суспільної думки Росії та України” йдеться про 
еволюцію декабристських ідей у світогляді К. Тімірязєва, О. Пушкіна, 
О. Грибоєдова, І. Крилова, М. Лермонтова, Т. Шевченка, О. Герцена, 
В. Бєлінського, М. Чернишевського, М. Добролюбова та ін. 

До недоліків дисертаційного дослідження варто віднести ідеологічну 
заангажованість, ленінсько-сталінський підхід до проблеми, намагання 
досліджувати лише матеріалістичні погляди П. Пестеля та його 
сподвижників, ігнорування впливу українських та зменшення ролі 
західноєвропейських чинників у формуванні світогляду декабриста. 

З теми дисертації П. Волощенко написав 4 статті. У них переважно 
розглядалися суспільно-політичні погляди діячів Південного товариства61. 
Декабристи героїзувалися, оголошувалися найпередовішими 
опозиційнимими діячами в Європі. Після захисту дисертації П. Волощенко 
відійшов від вивчення проблем декабризму і в подальшому не мав 
відношення до Київського університету. 

Дисертація М. Дейнека присвячена чисто філософським проблемам – 
питанням теорії пізнання та логіки у працях декабристів. Головна увага в ній 
акцентується на тісному зв’язку теорії пізнання і логіки декабристів з їхніми 
суспільно-політичними поглядами і, перш за все, на логічному обґрунтуванні 
ними шляхів перетворень феодально-кріпосницької системи Росії, а також 
на тому, що важливим моментом і науковою основою у 
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загальнофілософських поглядах декабристів були проблеми гносеології та 
логіки62. 

Виходячи з тогочасного розуміння проблеми, М. Дейнеко розподілив 
декабристів на матеріалістів (брати Борисови, І. Якушкін, В. Раєвський, 
П. Пестель) та ідеалістів (Є. Оболенський, П. Бобрищев-Пушкін), причому 
предметом його дослідження стали лише погляди матеріалістів (другий 
розділ так і називається “Матеріалізм у філософських поглядах 
декабристів”). Така дихотомія на “хороших” і “поганих” характерна для будь-
якого тоталітарного світогляду, що накладає відповідний відбиток на наукові 
дослідження. 

У першому розділі “Формування світогляду декабристів та їх погляди на 
державне і суспільне життя Росії” дослідник відвів головну роль у цьому 
процесі російській дійсності. Праці дореволюційних істориків піддаються 
жорсткій критиці на кшталт: “... безглуздо виглядає спроба реакційних 
істориків російської суспільної думки (Тарасов, Довнар-Запольський та ін.), 
які плазували перед західноєвропейською наукою та культурою, відкидали 
самостійний розвиток декабристами філософської думки в Росії”63. 
М. Дейнеко доводив, що філософська думка декабристів випереджала 
європейські аналоги, що, звичайно, не відповідало дійсності. 

П. Коваль досліджував філософські та соціологічні погляди українських 
просвітників першої половини ХІХ ст.: В. Каразіна, І. Рижського, 
І. Котляревського. Учений присвятив окрему розвідку поглядам членів 
Товариства об’єднаних слов’ян, написав розділи про декабристів до 
загальних праць та довідкових видань64. Але основною проблематикою його 
наукової діяльності було з’ясування марксистсько-ленінських методологічних 
принципів дослідження історичних процесів і діалектики становлення 
комуністичної формації. 

В цілому, дослідження декабризму в Київському університеті упродовж 
другої половини 1940-х – першої половини 1970-х рр. розвивались досить 
динамічно. Відзначалося постійне зростання не лише кількості праць та 
дослідницьких осередків, але й покращувалось якісне наповнення робіт. У 
цей час до традиційних декабристознавчих центрів на історичному та 
філологічному факультетах додалися аналогічні осередки у середовищі 
правників та філософів. 

Хоча наука перебувала в лещатах державно-партійного апарату, 
відбувалась поступова лібералізація думок. Усі декабристознавчі 
дослідження в СРСР мали спиратися на революційну концепцію. Визнання 
руху декабристів єдиним цілим призвело до того, що радянські історики 
ігнорували відмінності між таємними товариствами, вважаючи їх 
несуттєвими, такими, що не суперечили магістральній лінії боротьби за 
ліквідацію самодержавства та кріпосного права. Вважалося, що повстання 
було наперед приречене на поразку, але відіграло колосальний вплив на 
подальшу революційну боротьбу, котру увінчав прихід до влади більшовиків. 
Радянська історіографія розглядала виступ декабристів як органічний 
елемент зміни суспільно-політичної формації – переходу від феодалізму до 
капіталізму. Цих положень змушені були дотримуватися усі дослідники 
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проблеми, що, звичайно, обмежувало творче поле маневру, збіднювало 
пошуки. 

 
 
 
 
 
ІV.2. Декабристи forever: бризки ювілейної бронзи 
 

У радянському декабристознавстві 1960–1980-х рр. домінували дві тенденції. 
З одного боку, існувала школа М. Нєчкіної, яка відстоювала непорушність 
революційної концепції. На цих же позиціях стояв потужний сибірський 
осередок. З іншого боку, новим для радянського декабристознавства була 
поява т. зв. “дисидентствуючих” учених. Деякі з них зазнавали 
переслідувань, зокрема, Ю. Оксман та В. Пугачов були відправлені на 
роботу у закрите місто Горький. 

“Дисиденти” не заперечували ленінського постулату про три етапи 
визвольного руху, визнавали формаційну схему історичного процесу, але 
виступали проти революційної концепції М. Нєчкіної, досліджували 
нереволюційні таємні товариства, доводили їх генетичний зв’язок з 
аналогічними європейськими рухами, аналізували морально-етичні 
проблеми декабризму. Разом з тим, вони створили ідеальний образ 
декабриста – безкорисного борця за щастя інших, здатного на 
самопожертву. Зокрема, образ декабриста, створений Ю. Лотманом, став 
міфологічним зразком для російської інтелігенції. Він був опоетизований 
О. Галичем, а також Б. Окуджавою, котрий написав роман “Ковток свободи”, 
присвячений П. Пестелю. Тобто, у декабристів з’явилася чергова група 
“нащадків”. На цей раз дисиденти-шістдесятники. 

Протистояння між прихильниками революційної концепції та 
“дисидентами” не було прозорим. За першими залишалися центральні 
академічні видання, їх роботи видавалися великими накладами. Другі 
публікувалися переважно у провінційних збірниках, допоки Н. Ейдельман не 
поєднав наукові дослідження з популярною літературою. Тому маємо право 
говорити про латентне протистояння. Влада відкрито не втручалась у цю 
дискусію. У низці досліджень менше уваги зосереджувалося на станово-
класовій обмеженості декабристів, на помилках керівництва, робилися 
спроби ідеалізації “споборників святої волі”. 

У роки т. зв. “застою” декабризм був оголошений “чисто російським” 
явищем. Досліджуючи рух декабристів в Україні, “дисиденти” переважно 
стояли на більш проросійських позиціях, ніж офіційна історіографія. 
Декабристи оголошувались носіями російської ідеї. Тому серед українських 
декабристознавців не знайшлося послідовників “дисидентів”, більшість з них 
продовжувала розвивати концепцію М. Нєчкіної. 

В УРСР, як і у всьому Союзі, відбувалися масштабні святкування 150-ї та 
160-ї річниць з дня повстання декабристів. У 1975 р. громадськість СРСР 
гідно відзначила ювілейну дату. Відбувалися наукові конференції, тематичні 
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вечори, на полицях книгарень з’явилися нові праці, присвячені 
декабристському рухові. Декабристи були остаточно вписані в пантеон 
Країни Рад і утвердились у свідомості пересічного громадянина, як 
“страшенно далекі від народу”, але романтично прекрасні мученики, вкриті 
білими ризами страдників за народне щастя та овіяні ореолом 
високодуховної святості. 

В УРСР 150-річний ювілей був відзначений публікацією низки наукових 
досліджень, встановленням пам’ятних знаків, оригінальними знахідками, 
появою нових художніх творів. Збройному виступові “апостолів свободи” 
було присвячено науково-теоретичні та науково-практичні конференції, сесії, 
ювілейні засідання наукової громадськості. 

18 грудня 1975 р. у Києві відбулась республіканська наукова сесія, 
організована Секцією суспільних наук АН УРСР, Інститутом історії партії при 
ЦК КПУ – філіалом Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 
Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. Вступне слово 
виголосив директор Інституту історії АН УРСР А. Шевелєв. З цікавими 
повідомленнями виступили провідні вчені республіки: М. Лисенко, 
Г. Сергієнко, І. Головаха, В. Сарбей, Ф. Шевченко. 

В університеті теж відбувались урочисті заходи з нагоди ювілею. 
Зокрема, у жовтні 1975 р. на вченій раді юридичного факультету з 
доповіддю, присвяченою 150-річчю з дня повстання декабристів, виступив 
М. Закревський65. 

У цей час правничий декабристознавчий осередок в університеті 
розвивався найдинамічніше. М. Закревський опублікував низку статей, які 
розкривають різноманітні правові аспекти декабристської спільноти, 
здійснивши аналіз правових пам’яток декабристського руху, зокрема 
“Записки про державне правління” П. Пестеля, дослідив останній варіант 
Конституції М. Муравйова66. 

Досліджуючи формування декабристського свтогляду, М. Закревський, 
поряд з традиційними причинами, вказував на те, що прогресивній частині 
дворянської інтелігенції “кидалася в очі й порочна система управління 
державою”, яка приводила до влади невігласів, хабарників, казнокрадіів67. 

Учений-правознавець глибоко аналізував мемуарну спадщину 
декабристів у контексті вивчення їхніх правових поглядів, зокрема щодо 
критики судової системи та владних установ, засудження тілесних покарань, 
розуміння критеріїв права і закону тощо68. Високий фаховий рівень 
М. Закревського у декабристознавстві засвідчує низка публікацій про 
декабристів в УРЕ та “Радянській енциклопедії історії України”69. 

Конституційно-правові погляди П. Пестеля продовжувала вивчати 
Н. Прозорова70. Для цього дослідниця залучила максимально широку 
джерельну базу. 

Довгий час центром декабристознавчих студій на історичному факультеті 
була кафедра історії СРСР дожовтневого періоду. Тут над дослідженням 
проблеми працювали професори А. Буцик, В. Котов, доценти Р. Іванова 
(Раїса Іванченко) та О. Литвин. 

До 150-ї річниці з дня повстання декабристів В. Котов видав брошуру, в 
якій коротко переповів історію декабристського руху, а пізніше разом з 
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О. Литвин та Г. Казьмирчуком написав навчальний посібник для студентів 
історичного факультету, які слухали спецкурс “Рух декабристів”. У ньому 
серед маловивчених проблем декабризму відзначалися: формування 
світогляду декабристів; розробка ними планів збройного виступу; підготовка 
повстання і його хід на Сенатській площі та в Україні; слідство, суд та 
сибірське заслання; героїчний подвиг дружин декабристів; декабристи і 
народ, декабристи і демократична культура. У посібнику було вміщено один 
з перших в Україні історіографічних нарисів декабристського руху71. 

В.  Котов і О.  Литвин виступили із статтями у періодичній пресі з нагоди 
150-річчя повстання декабристів. В. Котов, проаналізувавши важливі 
сторони декабристського руху, вказав на його виняткове значення для 
подальшого розвитку визвольної боротьби в Росії. У статті наголошувалось, 
що учасники руху зробили значний крок уперед у порівнянні зі своїми 
попередниками, як у сфері ідеології, так і в організації самої відкритої 
боротьби із самодержавством72. О. Литвин, досліджуючи рух декабристів, 
акцентувала увагу на генезі його розвитку. Вона підкреслила, що під 
впливом селянського руху всередині країни і революційних подій на Заході 
та Півдні Європи, таємні товариства швидко “лівішали”, що й було однією з 
причин зміни однієї організації іншою73. 

О. Литвин народилася 18 жовтня 1933 р. у с. Жуківці Куликівського 
району Чернігівської обл. Протягом 1952–1957 рр. навчалася на історико-
філософському факультеті Київського університету, після його закінчення 
викладала історію та суспільствознавство у середніх школах Києва. У 
1968 р. вступила до аспірантури і 10 грудня 1971 р. захистила кандидатську 
дисертацію “Ради України в кінці 1917 – на початку 1918 рр. (жовтень 1917 – 
березень 1918)”. У 1975 р. під час відрядження до Братиславського 
університету читала лекції з проблеми “Перший етап визвольного руху в 
Росії і революційні зв’язки слов’янських народів”, а також “Декабристи і 
культура”74. 

Доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
В. Шиловцева вивчала погляди декабристів, зокрема О. Бріггена, на падіння 
Римської республіки75. Аспірантуру на факультеті закінчили відомі 
декабристознавці Г. Сергієнко та В. Кулаковський. 

Важливим є питання формування світогляду декабристів. У радянській 
науці довгий час панувала думка М. Нєчкіної про провідну роль 
внутрішньоросійських чинників у цьому процесі. У середині 1980-х рр. проти 
цього твердження виступили Є. Плімак та В. Хорос, які вважали, що 
першочерговими причинами, які впливали на виникнення таємних 
декабристських організацій і формування світогляду їхніх членів, були 
західноєвропейська революційна дійсність, передова англійська економічна 
наука, французька філософська думка епохи Просвітництва тощо. 

Українські вчені теж зверталися до цієї проблеми. Так, Р. Іванова та 
О. Литвин підтримували концепцію М. Нєчкіної, вважаючи пріоритетним 
вплив російської дійсності на виникнення руху декабристів76. Висновки 
представників як першого, так і другого напрямів, мають право на існування, 
але тільки за умови, що вони взаємодоповнюються. Недооцінка одного 
положення або необґрунтоване піднесення іншого призводить до 
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перекручування процесу формування світогляду декабристів. Їх необхідно 
розглядати у тісному взаємозв’язку, співставляючи і аналізуючи, не 
випускаючи з поля зору єдності цілого, що містить у собі конкретні 
відокремлені чинники77. Думка про паритетність внутрішніх та зовнішніх 
чинників у формуванні декабристського світогляду у тій чи іншій формі 
звучить у працях В. Котова, Л. Медведської, М. Закревського, Г. Казьмирчука 
та інших українських декабристознавців. 

Р. Іванова та О. Литвин відзначили два основні принципи, що їх 
сформулював П. Пестель в “Руській Правді” для вирішення питання про 
“інородців”: “право народності”, яке зумовлюється внутрішніми потребами 
підвладних великій державі народів, що прагнуть до незалежності, і 
протилежне йому “право благозручності”, суть якого у прагненні великої 
держави до посилення своєї могутності і безпеки78.  З огляду на це 
П. Пестель визнавав право на самовизначення лише за Польщею. “Корінний 
народ російський” він поділяв на 5 “відтінків”: 1) власне росіяни; 
2) малоросіяни (мешканці Чернігівської, Полтавської губерній); 3) українці 
(Харківська і Курська губернії); 4) мешканці Київської, Подільської і 
Волинської губерній – “руснаки”; 5) білоруси. 

Проблему “Декабристи і М. Драгоманов” побіжно досліджувала 
Р. Іванова, згадуючи про стосунки М. Драгоманова з дядьком – декабристом 
Я. Драгомановим79. 

Висвітленню історичного минулого у творчості декабристів присвячена 
стаття Ф. Шевченка, який був серед тих, хто відроджував історичний 
факультет КДУ після Другої світової війни.  Дослідник зазначав,  що одним з 
перших серед декабристів до української тематики звернувся Ф. Глінка, який 
у 1816 р. почав публікувати роман “Зиновий Богдан Хмельницкий, или 
освобождённая Малороссия”, до якого написав обширний вступ про 
становище України у ХVІІ ст. Для цього декабрист використав не лише 
історичні праці, яких тоді було обмаль, але й записки сучасників 
зображуваних ним подій, архівні та опубліковані документи, літописи. 
Ф. Шевченко вважав, що Ф. Глінка досить переконливо показав тяжке 
становище українського народу, його прагнення визволитися з-під польсько-
шляхетського гніту, значну увагу приділив особі Б. Хмельницького80. 

Дослідник відзначав, що декабрист К. Рилєєв був першим в літературі, 
хто звернувся до образів С. Наливайка, С. Палія, безіменного гайдамаки 
тощо. Помітне місце посідає у творчості К. Рилєєва поема “Войнаровський”. 
Проте, Ф. Шевченко, йдучи за усталеною в радянській історичній науці 
оцінкою І. Мазепи, намагався довести, що поет-декабрист ставився до 
гетьмана негативно81. 

До історичного минулого України звертався і декабрист В. Сухоруков. 
Ф. Шевченко зауважив, що він у своїх працях про козацтво писав про 
походження назви, причини та час виникнення цієї соціальної верстви 
(причому на перше місце ставив соціальні причини), Визвольну війну 1648–
1654 рр., зв’язки запорожців з Доном, про відгомін в Україні повстання під 
проводом С. Разіна, контакти К. Булавіна із Запорожжям. Не втратили свого 
значення, на думку Ф. Шевченка, й роздуми декабриста з приводу козацького 
управління, бойової тактики та побуту козаків82. 
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Історик наголошував на тому, що декабристи, розглядаючи історичний 
процес, робили революційні висновки на гідних наслідування прикладах. 
Вони не обмежувались збиранням фактів, описом подій, а вивчали й 
розвивали погляди своїх попередників, прагнули по-новому оцінити й 
осмислити події та періоди історії, історичний процес в цілому83. 

Активно досліджувала декабристську літературну спадщину доцент 
філологічного факультету З. Кирилюк. Вплив революційної поезії 
декабристів на розвиток літератури у наступні роки після поразки збройного 
повстання, її роль у формуванні світогляду та літературної творчості 
І. Франка, Лесі Українки та інших письменників розглянуто в її брошурі. 
Зібраний значний матеріал, тонкий його аналіз дозволив авторові цієї 
невеликої за обсягом роботи поглибити, а в деяких випадках конкретизувати 
низку аспектів проблеми, пов’язаних з революційною та літературною 
діяльністю декабристів, простежити поступовий розвиток їх ідей та 
конкретизацію прийомів і засобів відображення російської дійсності84. 

Наприкінці 1970-х рр. в університеті зароджуються студії над 
історіографією декабристського руху, пов’язані з ім’ям Г. Казьмирчука. Він 
народився 9 травня 1944 р. у селі Кальнику Іллінецького району Вінницької 
області. Можливо, народження на цій історичній землі визначило подальший 
життєвий шлях науковця. Село (а тоді містечко) пам’ятає часи Визвольної 
війни українського народу 1648–1654 рр. Тут розташовувався Кальницький 
полк, яким деякий час командував І. Богун. У 1820-х рр. в краї діяли 
декабристські товариства. У нинішньому райцентрі Іллінцях (у ті часи 
містечко Лінці) містилася штаб-квартира В’ятського піхотного полку, яким 
командував П. Пестель. Він жив тут з невеликими перервами з 1821 по 
1825 рр. В містечку проходив службу один з активних членів Тульчинської 
управи майор М. Лорер. У Лінці для зустрічей з П. Пестелем приїздили 
В. Давидов, О. Барятинський, М. Бестужев-Рюмін, О. Поджіо та інші 
декабристи. 

Проте інтерес до історії, зокрема й до історії рідного краю, у 
Г. Казьмирчука з’явився значно пізніше. Він, як було заведено у ті часи, 
пройшов славний трудовий шлях. У 1961–1963 рр. навчався у професійно-
технічному училищі № 86 в Молодогвардійську на Луганщині, після 
закінчення якого працював столяром будівельного управління № 5 
Красноармійського житлобуду Донецької області. У 1964 р. вступив на 1-й 
курс Красноармійського педучилища. В листопаді того ж року був призваний 
до лав Радянської Армії. Після закінчення строкової служби у званні 
сержанта продовжив навчання в Красноармійському педучилищі, яке 
закінчив у 1969 р., отримавши диплом з відзнакою. Того ж року уже цілком 
сформована людина вступає на історичний факультет КДУ, де проходить 
школу А. Буцика та В. Котова. 

У 1974 р., одержавши диплом з відзнакою, Г. Казьмирчук вступив до 
аспірантури на кафедру історії СРСР дожовтневого періоду. З вересня 
1977 р. розпочав працювати на кафедрі історії СРСР дожовтневого періоду. 
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію “Перший етап визвольного руху 
в Росії в дослідженнях істориків Радянської України 1917–1980 рр.” 
Працюючи над її написанням, вчений познайомився з оригінальними 
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працями В. Міяковського, М. Яворського, М. Грушевського, О. Гермайзе, 
П. Филиповича та інших викреслених з офіційної історії дослідників 
суспільно-політичного руху в Україні. Але посилання на них довелося зняти. 
У дисертації вперше в історичній науці зроблено спробу систематизації та 
узагальнюючого аналізу опублікованих у 1917–1980 рр. досліджень з 
найважливіших проблем дворянського етапу визвольного руху в Російській 
імперії. Автор запровадив у науковий обіг нові архівні матеріали, висвітлив 
співробітництво істориків України і Росії в справі евристичного пошуку і 
публікації документальних джерел85. 

У 1997 р. історик на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському 
університеті успішно захистив першу в Україні докторську дисертацію з 
проблем історіографії руху декабристів на тему: “Рух декабристів: 
Історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років)”. 

Упродовж багатьох років Г. Казьмирчук – викладач, доцент, професор 
кафедри історії СРСР дожовтневого періоду (історії народів Росії, історії 
Росії). Ним розроблені і прочитані низка нормативних та спеціальних курсів: 
історіографія історії СРСР, історія Росії ХІХ – початку ХХ ст., історіографія 
руху декабристів, російська культура у ХІХ ст., історична бібліографія тощо. 

З 2001 р. професор Казьмирчук очолює кафедру історії для гуманітарних 
факультетів КНУ. Одночасно є професором Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, де читає спецкурси: “Опозиційний рух в Росії першої половини 
ХІХ ст.”, “Рух декабристів: історіографія”, керує написанням бакалаврських 
та дипломних робіт. Деякий час працював у Ніжинському педагогічному 
університеті імені М. В. Гоголя, де вперше розпочав читати нормативний 
курс історіографії історії СРСР. 

Перша історіографічна розвідка декабристознавця була присвячена 
висвітленню повстання Чернігівського піхотного полку в дослідженнях 
українських істориків. У ній вперше у вітчизняній історіографії було зроблено 
досить вдалу спробу аналізу декабристознавчої літератури, котра побачила 
світ у радянській Україні, тобто було проаналізовано майже всі праці від 
Д. Багалія до Г. Сергієнка. Слід зауважити, що у зазначеній статті автор дав 
посилання на праці мало відомих тоді науковому загалу дослідників: 
В. Базилевича, О. Багалій-Татаринової, Л. Добровольського і навіть згадав у 
тексті історика-емігранта В. Міяковського. Сам Григорій Дмитрович 
зізнається, що у середині 1970-х рр. це ім’я було йому невідомим, проте 
редакційна цензура викреслила посилання на праці В. Міяковського. 
Ґрунтовно аналізувався доробок Ф. Ястребова, М. Лисенка та 
Л. Медведської86. 

В одній з перших публікацій Г. Казьмирчука зроблено спробу з’ясувати 
ступінь вивчення в історичній літературі декабристського руху88. Щоправда, 
дослідник обмежився аналізом праць, котрі побачили світ після Жовтневої 
революції. Досягнення дореволюційних істориків не розглядалися, а їх 
науковий рівень ставився під сумнів. 

Викладачі історичного факультету прагнули забезпечити республіку 
підручниками та навчальними посібниками, в яких заслужене місце займав 
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рух декабристів. Класичним прикладом є підручник для абітурієнтів з історії 
СРСР Ю. Кондуфора та В. Котова, який з 1980 р. до розвалу СРСР витримав 
5 видань. Розділи про декабристів у ньому написані В. Котовим. Гідне місце 
відведено декабризмові і в посібнику, автором якого є В. Дядиченко88. 

Ще одним напрямком університетського декабристознавства, що виник у 
цей час, є бібліографічний. Він пов’язаний, передусім, з ім’ям доцента 
кафедри історії СРСР дожовтневого періоду Г. Казьмирчука. 

Він зайнявся описом декабристознавчої літератури, ще навчаючись в 
аспірантурі. Перший укладений ним покажчик побачив світ у 1979 р. і 
охоплював літературу, котра побачила світ у Радянському Союзі до 150-
річчя повстання декабристів89. Над його підготовкою історик працював з 
жовтня 1976 р. по січень 1977 р. 

Покажчик був своєрідним продовженням попередніх аналогічних 
бібліографій М. Ченцова, Р. Еймонтової та М. Нєчкіної. У нього з можливою 
повнотою увійшли монографічні дослідження, збірники статей, журнальні 
матеріали, художні твори. У покажчику знайшли відображення популярні 
дослідження, які публікувалися центральними, республіканськими та 
обласними друкованими органами російською та українською мовами. 
Проте, у ньому відсутні матеріали про декабристів, видані мовами інших 
народів СРСР, а також за кордоном. 

Описана література розподілена на 16 розділів: І. В. І. Ленін про 
декабристів (без цього розділу будь-яке дослідження, звісно, не мало шансів 
бути опублікованим); ІІ. Джерела; ІІІ. Література загального змісту 
(монографії, нариси, статті); ІV. Світогляд декабристів; V. Таємні товариства; 
VІ. Повстання декабристів, їх арешт, суд; VІІ. Декабристи і визвольний рух в 
інших країнах; VІІІ. Декабристи і передове російське суспільство; 
ІХ. Декабристи і демократична культура народів Росії; Х. Матеріали про 
окремих декабристів; ХІ. Дружини декабристів. Родичі і нащадки декабристів; 
ХІІ. Пам’ятні місця у нашій країні, пов’язані з життям і діяльністю декабристів; 
ХІІІ. Увічнення пам’яті декабристів; ХІV. Декабристи в літературі та 
мистецтві; ХV. Історіографічні дослідження; ХVІ. Бібліографічні покажчики. В 
кінці подано іменний покажчик. 

Деякі розділи розбито на підрозділи. Так, розділ ІХ. “Декабристи і 
демократична культура народів Росії” складається із таких підрозділів: 
“Літературна творчість декабристів”, “Дослідження декабристів у галузі 
гуманітарних наук”, “Дослідження декабристів у галузі природничих наук”, 
“Педагогічна діяльність декабристів”, “Музика, театр і декабристи”. У 
дванадцятому розділі література про пам’ятні місця декабристів подається 
за географічним принципом: РРФСР, Україна, Естонія, Молдавія, Республіки 
Закавказзя. Матеріал у розділах розташовано в алфавітному порядку, що є 
традицією для усіх покажчиків, участь у складанні яких брав Г. Казьмирчук. 

Коротка анотація подається лише до тих робіт, заголовки яких не 
розкривають їх змісту або у тому випадку, коли підкреслюється видання 
нових історичних чи епістолярних матеріалів. Усього в покажчику описано 
1131 позицію. 

Наступний покажчик Г. Казьмирчук підготував у співавторстві з молодим 
дослідником Ю. Шлапаком, котрий ще навчався на історичному факультеті 
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Київського університету. Під керівництвом Г. Казьмирчука у 1985 р. він 
написав і захистив на “відмінно” дипломну роботу “Студенти Київського 
університету – викладачі недільних шкіл”90. Брав активну участь у складанні 
бібліографічних покажчиків літератури про декабристів, М. Чернишевського 
тощо. 

Після 150-річного ювілею декабристознавчі студії в СРСР значно 
пожвавилися, що й зумовило необхідність появи нового ретроспективного 
покажчика, який включав літературу за 1975–1980 рр.91 На думку 
упорядників, ювілей став свого роду початком нового рубежу у дослідженні 
діяльності дворянських революціонерів92. 

Усю декабристознавчу літературу було розподілено на 10 розділів: 
І. Документи, мемуари, епістолярія; ІІ. Дослідження загального змісту 
(монографії, науково-популярні брошури, статті); ІІІ. Ідеологія. Таємні 
товариства. Повстання. Суд. Слідство; ІV. Декабристи і передове російське 
суспільство; V. Декабристи і демократична культура народів Росії; 
VІ. Матеріали про окремих декабристів; VІІ. Дружини і нащадки декабристів; 
VІІІ. Пам’ятні місця нашої країни, пов’язані з життям і діяльністю декабристів; 
ІХ. Увічнення пам’яті декабристів; Х. Бібліографічні покажчики. Розділи 
розбито на підрозділи. Анотації, як правило, не подаються. Рецензії на 
монографії або документальні збірники подано одразу ж після їх опису. Якщо 
робота побачила світ раніше або вона уже описана в інших покажчиках, то 
така рецензія подається у тому розділі, до якого було б віднесено 
рецензоване дослідження. Покажчик завершує іменний список авторів праць 
і декабристів. У ньому описано 454 позиції. 

У 1985 р. було підготовлено ретроспективний покажчик літератури про 
декабристів, яка побачила світ у 1980–1983 рр. Він хронологічно продовжив 
бібліографію декабризму. До роботи над його упорядкуванням Г. Казьмирчук 
залучив тоді ще молодих, а нині знаних в Україні істориків Т. Соловйову, 
С. Стельмаха, а також уже згадуваного Ю. Шлапака93. Структура цього 
покажчика тотожна структурі попереднього. У ньому описано 306 позицій. Це 
засвідчує зменшення кількості декабристознавчих публікацій порівняно з 
першими пост’ювілейними роками. 

Отже, у між’ювілейний період університетський декабристознавчий 
осередок продовжував продукувати нові праці. Проте, намітилися й певні 
негативні тенденції: якщо у середині 1970-х рр. вчені університету активно 
публікували нові дослідження, то за 10 гаступних років з’являлися 
переважно праці, написані на основі вже зібраних матеріалів. Прославлення 
декабристів поступово підмінювало собою дослідження. Позитивними 
рисами цього часу є відродження досліджень ролі України у житті 
декабристів, поява бібліографічних покажчиків. В цілому, затиснуті у жорсткі 
рамки ленінсько-герценівської (революційної) схеми декабристознавці не 
мали змоги розширити пошуки теоретичних та методологічних інновацій, 
тому змушені були переписувати один у одного існуючі оцінки, оскільки 
новий фактологічний матеріал після 150 років дослідження проблеми 
з’являвся нечасто, а вивчення регіональних аспектів проблеми не віталося 
московськими метрами. 
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Ознакою кризи радянського декабристознавства, загнаного у вузькі рамки 
революційної концепції стали дискусії про правильне розуміння ленінських 
думок та цитат. Проблема “декабристи і народ” зводилася до дискусії про 
розуміння ленінської цитати: “Страшенно далекі вони від народу”. 
Залишалися т. зв. “закриті теми”, зокрема не прийнято було говорити про 
існування Петербурзької філії Південного товариства. Про суперечки між 
П. Пестелем та керівниками Північного товариства, що призвели до 
утворення окремого таємного союзу в Петербурзі під керівництвом 
південного лідера намагалися не згадувати. Після відзначення 150-річного 
ювілею декабристознавці фактично припинили досліджувати повстання 
Чернігівського полку. 

В науці утвердилася хибна думка про те, що основні події 
декабристського руху вже досліджено. Наприкінці “застійних” часів 
декабристознавство дедалі більше зосереджувалося на описі побуту 
декабристів,  життя на засланні та після нього,  біографій їхніх дружин та 
нащадків аж до сьогодення. Буйним цвітом розквітла низка надуманих тем: 
“декабристи і театр”, “декабристи і образотворче мистецтво”, “декабристи у 
кіно”. Концептуальні викривлення, пов’язані з бажанням підігнати факти під 
наперед сформовану герценівсько-ленінську концепцію, призвели до того, 
що у період другої половини 1930-х – першої половини 1980-х рр. 
декабристські проекти політичних перетворень та діяльність таємних 
товариств в Україні залишилися недостатньо вивченими. 

 
 
1. Довженко О. Україна в огні. – К., 1990. – С. 135. 
2. Корчмар Я. Декабристы. (К 120-летию со дня казни) // Ворошиловградская 

правда. – 1946. – 26 июля. 
3. Цит. за: Коваль М. В. Доля української культури за “нового порядку” (1941–

1944 рр.) // УІЖ. – 1993. – № 11–12. – С. 33. 
4. Там само. 
5. Бушков А. Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы. – 

М.; СПб.; Красноярск, 2002. – С. 5. 
6. Сталин И. В. Сочинения. – Т. 13. – С. 110. 
7. Егоров А. “Глазами человека моего поколения”. Размышления о И. В. Сталине: 

Беседа с писателем В. Л. Кондратьевым // Литературная газета. – 1988. – 18 мая, 
№ 20. – С. 6. 

8. Бутузов О. Підготовка викладачів для вищої школи // Радянська Україна. – 
1952. – 22 лютого. 

9. Там само. 
10. Шинкарук В. И. Неудачная книга об А. Н. Радищеве // Правда Украины. – 

1953. – 7 января. 
11. Архів КНУ. – Спр. 83-асп., арк. 9. 
12. Там само. – 1953 р., спр. 25-ППС, арк. 6–7. 
13. Кузовков И. В. Взгляды декабристов на вопросы внешней политики // VІІІ наук. 

сесія (Київський ун-т): Тези доповідей. Секція історії. – К., 1951. – С. 10–12. 
14. Архів КНУ. – 1987 р., спр-ППС. 56, арк. 8–8 зв. 
15. Котов В. Н. Роль и место декабристов в русской историографии // VІІІ наук. 

сесія (Київський ун-т): Тези доповідей. Секція історії. – К., 1951. – С. 17–19. 
16. Архів КНУ. – 1979 р., спр. 10-ППС, арк. 3–3 зв. 



 105 

17. Буцик А. К. Київ у період розкладу феодально-кріпосницької системи (1800–
1860 рр.) // Історія міст і сіл України. Київ. – К., 1968. – С. 105–108. 

18. Там само. – С. 104; Буцик А. К. Внутрішня політика російського уряду і масовий 
революційно-визвольний рух в країні (1815–1825). – К., 1972. – 34 с. 

19. Лаварчук Т. П. Ідеї слов’янської єдності в програмних документах декабристів і 
кирило-мефодіївців // Вісник Київ. ун-ту. – 1970. – № 12. Серія історії. – С. 92–93. 

20. Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Маслов Василь Іванович // Репресоване 
краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 345. 

21. Архів КНУ. – 1959 р., спр. 306-ППС, арк. 4. 
22. Маслов В. И. Поэт-декабрист К. Ф. Рылеев // Из эпохи борьбы с царизмом. 

Сб. № 5. (К столетию восстания декабристов) / Под ред. Л. Л. Бермана. – 1926. – 
С. 85–96. 

23. ІР НБУ. – Ф. 243, од. зб. 326, арк. 2. 
24. Там само. – Од. зб. 324, арк. 3. 
25. Там само. – Од. зб. 1086, арк. 1, 4. 
26. Маслов В. І. Поет-громадянин К. Ф. Рилєєв (до 150-річчя з дня народження) // 

Радянська школа. – 1945. – № 5–6. – С. 68–73. 
27. Див.: Маслов В. И. Пушкин и декабристы // Наук. зап. (КДУ ім. Т. Шевченка). – 

Т. Х. – Вып. 3. Филол. сборник. № 3. – К., 1951. – С. 213–226; його ж. Поезія 
декабристів // Поети-декабристи / Переклад за ред. П. Тичини. – К., 1950. – С. 5–27. 

28. Архів КНУ. – 1959 р., спр. 306-ППС, арк. 20 зв. 
29. Там само, арк. 22. 
30. Там само, арк. 49. 
31. Див.: Маслов В. И. Украинское прошлое в русской литературе пушкинской 

поры // VIII научная сессия (КГУ им. Т. Шевченко): Тезисы докладов. Секция 
филологии. – К., 1951. – С. 23–25; його ж. Героическое прошлое украинского народа в 
творчестве декабристов // ІХ научная сессия (КГУ им. Т. Шевченко): Тезисы докладов. 
Секция филологии. – К., 1952. – С. 15–17. 

32. Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. – С. 97–98 
(Приложения). 

33. Маслов В. І. Поет-громадянин К. Ф. Рилєєв. – С. 71. 
34. Див.: Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське декабристознавство. – С. 77–

78. 
35. ІР НБУ. – Ф. 243, од. зб. 589. 
36. Там само. – Арк. 45. 
37. Пільгук І. І. Шевченко і декабристи. – К., 1958. – 40 с. 
38. Гнатюк М. П. Шевченко і декабристи // Зб. студ. наук. праць [Київ. держ. пед. 

ін-ту]. Т. 1. Іст.-філол. та пед. науки. – 1955. – Вип. 1. – С. 29–41. 
39. Гнатюк М. П. Українська поема першої половини ХІХ ст.: Проблеми розвитку 

жанру. – К., 1975. – С. 103–145. 
40. Мазуркевич О. Р. Велична тема братніх літератур. Дружба двох великих 

народів в російській та українській дожовтневих літературах. – К., 1954. – С. 15–26. 
41. Заславський І. Я. К. Ф. Рилєєв. (Літературно-критичний нарис) // Рилєєв К. Ф. 

Вибрані твори. – К., 1955. – С. 3–26; його ж. Рилєєв і російсько-українські літературні 
взаємини. – К., 1958. – 151 с. 

42. Заславский И. Я. К вопросу о декабристской традиции в творчестве 
Лермонтова // Вісник Київ. ун-ту. – 1959. – № 2. Серія філології та журналістики. – 
Вип. 2. – С. 17–24 та ін. 

43. Див.: Кирилюк З. В. О. М. Сомов: (З історії російсько-українських взаємин) // 
Радянське літературознавство. – 1960. – № 5. – С. 69–80; її ж. О. М. Сомов – критик и 
беллетрист пушкинской эпохи: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – К., 1961. – 15 с.; 
її ж. О. Сомов – критик та белетрист пушкінської епохи (1793–1833). – К., 1965. – 166 с. 
та ін. 



 106 

44. Див.: Левінська С. Й. Драма Ю. Словацкого “Фантазий” // Х научная сессия 
[КГУ им. Т. Г. Шевченко]: Тезисы докладов. Секция филологии. – К., 1953. – С. 22–23; 
її ж. Драматургия Юлиуша Словацкого. (От “Балладины” до “Фантазия”): Автореф. 
дисс. ... канд. филол. наук. – К., 1953. – 15 с. 

45. Булаховский Л. А. Введение в синтаксис русского литературного языка первой 
половины ХІХ века // Наук. зап. Харк. держ. пед. ін-ту. – Т. 7. Праці філол. ф-ту. – 1941. 
§ 12: Аффективные прозаические стили и синтаксис А. А. Бестужева-Марлинского. – 
С. 24–27. 

46. Покровский В. С. Государственно-правовые взгляды  декабристов // Науч. зап. 
[КГУ им. Т. Г. Шевченко]. – Т. ХІ. – Вып. 3. Юрид. сборник № 5. – К., 1952. – С. 43–61. 
його ж. История русской политической мысли (конспект лекций).  –  Вып.  3.  –  
М., 1952. – С. 27–52. 

47. Архів КНУ, спр. 83-асп., арк. 15–15 зв. 
48. Там само. – Арк. 11. 
49. Там само. – Арк. 12. 
50. Закревский Н. Ф. Государственно-правовые взгляды П. И. Пестеля: Автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. – К., 1951. – 14 с. 
51. Архів КНУ. – 1980 р., спр. 14-ППС, арк. 27. 
52. Там само. – Арк. 66. 
53. Там само. – Арк. 86. 
54. Там само. – 1979 р., спр. 1734 (с), арк. 18 зв. 
55. Там само. – 1980 р., спр. 14-ППС, арк. 93. 
56. Там само. – С. 9. 
57. Закревський М. Ф. Цивільно-правові погляди П. І. Пестеля // Вісник Київ. ун-

ту. – 1961. – № 3. Серія економіки та права. – Вип. 2. – С. 93–98. 
58. Прозорова Н. С. Политические взгляды П. И. Пестеля: Автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. – М., 1952. – 16 с. 
59. Прозорова Н. С. Государственно-правовые идеи декабристов // Советское 

государство и право. – 1956. – № 6. – С. 81–91. 
60. Волощенко П. И. Общественно-политические и философские взгляды 

П. И. Пестеля: Автореф. дисс. … канд. филос. наук. – К., 1951. – 19 с. 
61. Див.: Волощенко П. І. Патріотизм декабристів. (До 125-річчя повстання 

декабристів) // Вісник АН УРСР. – 1950. – № 12. – С. 33–41; його ж. Суспільно-
політичні і філософські погляди декабристів Південного товариства // Там само. – 
1953. – № 12. – С. 20–28. 

62. Дейнеко Н. И. Вопросы теории познания и логики в трудах декабристов: 
Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. – К., 1953. – 12 с. 

63. Там само. – С. 3. 
64. Коваль П. Д. Проблема свободи у поглядах декабристів Товариства об’єднаних 

слов’ян // З історії філософської думки на Україні. – К., 1963. – С. 33–36; його ж. 
Філософські погляди декабристів Південного товариства і Товариства об’єднаних 
слов’ян // Нарис історії філософії на Україні. – К., 1966. – С. 135–149. 

65. Архів КНУ. – 1980 р., спр. 14-ППС, арк. 87. 
66. Див.: Закревський М. Ф. До питання про зміст останнього варіанта Конституції 

М. Муравйова // Проблеми правознавства: Міжвід. наук. зб. – К., 1975. – Вип. 32. – 
С. 11–18; його ж. “Записка про державне правління” – конституційний проект 
декабриста П. І. Пестеля // Вісник Київ. ун-ту. – 1975. – Серія права. № 16. – С. 48–53. 

67. Закревський М. Ф. Формування суспільно-політичних поглядів декабристів // 
УІЖ. – 1975. – № 10. – С. 31. 

68. Див.: Закревський М. Ф. Погляди декабристів у питанні тілесних покарань // 
Вісник Київ. ун-ту. – 1974. – Серія права. № 15. – С. 50–56; його ж. Критика 
декабристами буржуазних державно-правових інститутів // Радянське право. – 1975. – 
№ 7. – С. 80–83; його ж. Декабристи про право і закон // Проблеми правознавства: 



 107 

Міжвід. наук. зб. – Вип. 31. – К., 1975. – С. 23–27; його ж. Критика декабристами 
судебной системы царской России // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 95–98. 

69. Див.: Закревський М. Ф. Декабристи // УРЕ. – Вид. 2-е. – Т. 3. – К., 1979. – 
С. 274–276 та ін. 

70. Див.: Прозорова Н. С. Вопросы права в произведениях П. И. Пестеля // 
Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1975. – № 6. – С. 111–116; її ж. 
Конституционно-правовые взгляды П. И. Пестеля // Советское государство и право. – 
1981. – № 5. – С. 110–118. 

71. Котов В. Н. Перші російські благовістителі свободи. – К., 1975. – 48 с.; 
Котов В. Н., Литвин О. К., Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів. Методична розробка для 
студентів історичного факультету. – К., 1980. – 120 с. 

72. Котов В. Н. Ленін про роль і місце декабристів у визвольному русі Росії //  
Комуніст України. – 1975. – № 12. – С. 63–73. 

73. Литвин О. К. Дзвін, що розбудив Росію // Під прапором ленінізму. – 1975. – 
№ 22. – С. 58–59. 

74. Архів КНУ. –1994 р., спр. 48-ППС, 78 арк. 
75. Шиловцева В. С. Декабристы о крушении Римской империи // Вестник Харьк. 

ун-та. – 1965. – Серия истории КПСС и истории народов СССР. – Вып. 2. – С. 177–
187; її ж. А. Ф. Бригген о кризисе и падении Римской республики // Декабристские 
чтения. – Вып. І. – К., 1988. – С. 19–23. 

76. Іванова Р. П., Литвин О. К. Ідеї співдружності та єдності народів у спадщині 
декабристів // УІЖ. – 1985. – № 12. – С. 113; Литвин О. К. Спорные вопросы в 
формировании мировоззрения декабристов // Декабристские чтения. – Вып. ІІ. – 
К., 1989. – С. 112–114. 

77. Котов В. Н., Литвин О. К., Казьмирчук Г. Д. Вказ. праця. – С. 9. 
78. Іванова Р. П., Литвин О. К. Вказ. праця. – С. 116. 
79. Иванова Р. П. Место Михаила Драгоманова в общественно-политическом 

движении России и Украины во второй половине ХІХ ст.: Автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. – К., 1967. – 21 с.; Іванова Р. П. М. П. Драгоманов у суспільно-
політичному русі Росії та України другої половини ХІХ ст. – К., 1971. – С. 11, 14, 16. 

80. Шевченко Ф. П. Історичне минуле України в творчості декабристів // УІЖ. – 
1975. – № 12. – С. 88. 

81. Там само. – С. 89, 91. 
82. Там само. – С. 93. 
83. Там само. 
84. Кирилюк З. В. Письменники-декабристи. – К., 1975. – 21 с. 
85. Казьмирчук Г. Д. Первый этап освободительного движения в России в 

исследованиях историков Советской Украины (1917–1980 гг.): Автореф. дисс. … 
канд. ист. наук. – К., 1984. – 23 с. 

86. Казьмирчук Г. Д. Деякі питання історіографії повстання Чернігівського полку в 
дослідженнях істориків України (1918–1976 рр.) // Вісник Київ. ун-ту. Історія. – Вип.19. – 
К., 1977. – С. 90–97. 

87. Казьмирчук Г. Д. Вивчення руху декабристів в радянській історичній 
літературі // Там само. – Вип. 22. – К., 1980. – С. 56–64. 

88. Дядиченко В. А. Початок дворянського етапу в російському визвольному русі. 
Повстання декабристів // Нариси з історії СРСР (епоха феодалізму). – К., 1971. – 
С. 211–221; Кондуфор Ю. Ю., Котов В. Н. История СССР: Поступающим в вузы. – 5-е 
изд. – К., 1988. – Раздел IV, § 2. Начало дворянского этапа в революционном 
движении в России. Восстание декабристов. – С. 86–91 та ін. 

89. Казьмирчук Г. Д. Движение декабристов. Юбилейная литература. 1975–
1977 гг. – К., 1979. – 131 с. 

90. Архів КНУ. – 1985 р., спр. 8970 (с), арк. 10. 



 108 

92. Казьмирчук Г. Д., Шлапак Ю. М. Декабристы. Библиографический указатель 
литературы. 1975–1980 гг. – К., 1982. – 65 с. 

93. Там само. – С. 3. 
94. Декабристы: Библиографический указатель литературы. 1980–1983 гг. / Сост. 

Казьмирчук Г. Д., Соловьёва Т. Н., Стельмах С. П., Шлапак Ю. М. – К., 1985. – 44 с. 
 
 



 
 

 
 
 
 

РОЗДІЛ V 
 
 
 

 
Нові рубежі університетського 

декабристознавства (1987–2007 рр.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото (зверху вниз, зліва направо): Г. Казьмирчук, О. Рафальський, 

В. Жадько, Р. Вавренюк, О. Вербовий. 
 
 

 



 111 

 
 
 
 
 

“Перебудова” радянського суспільства другої половини 1980-х рр. 
позначилася на всіх сторонах життя у державі, в тому числі й на наукових 
процесах. Водночас, швидко наближався економічний колапс. Атмосфера 
гласності сприяла спочатку несміливому розкриттю невідомих граней 
минулого, стимулювала різноманітні думки, підточувала монополію пануючої 
ленінсько-герценівської концепції декабризму. У 1985 р. померла 
М. Нєчкіна – скінчилась півстолітня епоха у декабристознавстві. Дослідники 
втратили незмінний орієнтир і зразок. 

Для декабристознавства цей час мав суперечливе значення. З одного 
боку, дослідникам нарешті вдалось вирватися з лещат революційної 
концепції: було поставлено проблеми масонських ідей в декабризмі, 
досліджувалися нереволюційні товариства та біографії поміркованих діячів 
руху, ставилися морально-етичні питання, породжені декабризмом, хоча 
ленінська схема історичного процесу все ще зберігалася. З іншого, розкриття 
засекречених архівних матеріалів, які стосувалися радянського періоду 
історії, та їх влиття в історичну науку, відвертало увагу науковців від 
декабризму, який вважався більш-менш дослідженою і малоактуальною 
темою. 

Кардинально нових ідей у декабристознавстві не з’явилося. Одні науковці 
поступово відходили від революційної концепції М. Нєчкіної, надаючи 
перевагу теоріям “дисидентствуючих учених”, тобто на місці предтеч 
більшовистської революції творився образ не так історичних персонажів, як 
культурних героїв, борців за “краще майбутнє” (причому, це поняття не 
завжди наповнювалося смислом), вкритих “священними ризами”. 
Представники старшого покоління декабристознавців до останнього 
боронили бастіони ленінсько-герценівської концепції. Молоде амбітне 
покоління науковців не визнавало усталених авторитетів і прагнуло 
прискореного переосмислення історичного процесу. Нерідко давно забуте 
старе видавалося за цікаве нове. 

Намітилась тенденція до вичерпальності декабристознавчих джерел, що 
було пов’язано не з відсутністю недосліджених матеріалів, а із закінченням 
невідомих документів, що вписувались у революційну концепцію. Аналіз та 
публікація “незручних” матеріалів поки що були неможливі. 

Можемо констатувати, що в другій половині 1980-х рр., влада остаточно 
втратила контроль над декабристознавством. Проте, у більшості фахівців 
спрацьовувала самоцензура, яка заважала перегляду революційної 
концепції. Облудливий характер “перебудови” знайшов відображення і в 
декабристознавстві: в кулуарах наукових конференцій, вчені висловлювали 
сміливі ідеї, а в опублікованих статтях переважно йшли за старою схемою. 

Знизився інтерес до традиційних декабристських тем: вивчення 
діяльності таємних товариств, їх програмних документів, повстання тощо. 
Натомість, виникли нові дослідницькі проблеми: роль ліберального 
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середовища у формуванні декабристського світогляду, співвідношення у 
цьому процесі західних та вітчизняних чинників, декабристське оточення, 
місце декабризму в українській історії тощо. На зміну старшому поколінню 
декабристознавців масово приходили молоді вчені. 

В Україні перший період сучасного декабристознавства (1987–1991 рр.) 
позначився пожвавленням інтересу до проблем декабризму. Радянські 
історики поступово приходили до розуміння того, що рух декабристів 
нерозривно пов’язаний з Україною. Разом з тим, у вивчення проблеми не 
було привнесено методологічних інновацій, а революційна концепція 
залишилась непорушною. Натомість, сформувалася чи не визначальна на 
сьогоднішній день риса українського декабристознавства – домінування 
вторинних (історіографічних, бібліографічних, джерелознавчих) студій над 
власне вивченням декабристського руху. Поява потужного історіографічного 
струменю в декабристознавстві, пов’язана з поступовим поверненням до 
наукового обігу невідомих чи замовчуваних імен та праць дослідників 1920–
1930-х рр., є, на наш погляд, якісною рубіжною межею між старим 
радянським та новим українським декабристознавством. Цей процес був 
започаткований у стінах Київського університету Г. Казьмирчуком. 

Вітчизняні науковці гостро реагували на замовчувані події української 
історії, нерідко вбачаючи в Москві головного винуватця поневірянь власного 
народу. Інколи це призводило до несподіваних ексцесів – недружніх випадів 
на адресу російських колег, що знаходили вияв в епатажних заявах про 
український характер декабризму, демонстративному виголошенні доповіді 
українською мовою, коли російські дослідники не могли нічого зрозуміти. 
Останні трактували це як прояви “печерного націоналізму”1. 

В останні роки існування СРСР активізувалося проведення наукових 
декабристознавчих конференцій – генераторів нових ідей та підходів до 
вивчення історії руху декабристів. У 1987 р. Г. Казьмирчук виступив з 
ініціативою проведення у Києві наукових конференцій, присвячених 
декабристам. З того часу “Декабристські читання” регулярно проводяться в 
Україні. 14–15 грудня 1987 р. КДУ, Музей історії міста Києва і Київська 
обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури провели першу науково-практичну конференцію під назвою 
“Декабристські читання”. Оргкомітет очолив декан історичного факультету 
Київського університету А. Кізченко. До його складу також увійшли доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри історії СРСР дожовтневого 
періоду Київського університету Я. Серіщев (заступник голови Оргкомітету), 
кандидат історичних наук, доцент цієї ж кафедри Г. Казьмирчук 
(відповідальний секретар), кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри історії СРСР і УРСР Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького М. Кравченко, заступник директора музею історії міста 
Києва І. Попова, завідувач читальними залами Державної історичної 
бібліотеки УРСР Г. Загородня і відповідальний секретар Київської обласної 
організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 
П. Кочан. 14 грудня відбулося пленарне засідання, на якому доповіді 
виголосили відомі дослідники декабристського руху Г. Сергієнко та 
І. Заславський. Надалі робота конференції була розподілена на 3 секції: 
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історичну (керівник – Я. Серіщев, заслухано 19 доповідей), краєзнавства і 
музеєзнавства (керівник – Г. Казьмирчук, заслухано 10 доповідей) та 
філологічну (керівник – І. Заславський, заслухано 11 доповідей). Участь у 
конференції взяли історики, філологи, філософи, краєзнавці, працівники 
бібліотечних установ, письменники, учителі, студенти і навіть учні середніх 
шкіл. 

Другі читання, присвячені 200-річчю з дня народження С. Волконського і 
1000-річчю утворення м. Василькова, відбулися 14–16 грудня 1988 р. в Києві, 
Василькові і Білій Церкві. Наступна конференція пройшла 14–16 грудня 
1989 р. в Києві. За цей час суттєво збільшилася кількість учасників, до Києва 
приїхали учені з Москви, Гродно, Іркутська та інших міст колишнього СРСР. 

Четверті читання відбулися 11–13 жовтня 1990 р. у Київському 
університеті та Уманському сільськогосподарському інституті імені 
О. М. Горького. По суті, конференція стала всесоюзною, хоча й мала статус 
республіканської. Серед її учасників були представники Москви, Ленінграда, 
Нижнього Новгорода, Гродно, Новокузнецька. Україну репрезентували 
викладачі та студенти вищих навчальних закладів Кіровограда, Вінниці, 
Одеси, краєзнавці з Миколаєва, Хмельницького. Проте найбільше, звісно, 
було киян, серед яких найчисленніше представництво мали викладачі, 
аспіранти та студенти Київського університету. Загалом на четвертих 
“Декабристських читаннях” на пленарному засіданні і в трьох секціях 
(історичній; історіографії, краєзнавства і музеєзнавства; літературознавства) 
було виголошено 47 доповідей. 

На четвертих “Декабристських читаннях” у Київському університеті було 
ухвалено рішення про створення “Асоціації декабристознавців”. Ініціативна 
група у складі професора Московського університету В. Федорова, доктора 
історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії Росії АН 
СРСР А. Семенової, заступника голови Київської обласної організації 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Н. Булаєвської, 
відповідального секретаря Нижньоновгородського Пушкінського клубу 
С. Синюгіна, кандидата історичних наук, доцента Гродненського 
університету В. Шведа, голови декабристської секції Ради підтримки 
Державного музею історії Санкт-Петербурга К. Кузнецової та краєзнавця з 
м. Новокузнецька Ю. Павлова запропонувала: “Ми, учасники ІV 
Декабристських читань, що проходили в Київському університеті ім. Тараса 
Шевченка, присвячених 165-річчю з дня повстання декабристів, 
представники декабристознавства Росії, України та Білорусії, виступаємо із 
зверненням про створення Асоціації декабристознавців...”2 

Інформація про її створення публікувалася в центральній та місцевій 
пресі, ідею підтримали окремі представники науки та культури, а також 
керівники культурологічних установ. Проект Статуту Асоціації, що був 
розроблений, передбачалося розглянути на П’ятих “Декабристських 
читаннях”, які, на жаль, не відбулися. Підготовані до друку матеріали читань 
були опубліковані3. 

Наприкінці 1980-х рр. “Декабристські читання” у Києві стали справжнім 
науковим центром з вивчення руху декабристів. Тут, поряд з відомими 
вченими В. Федоровим, М. Савичевим, А. Семеновою, І. Заславським, 
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Г. Сергієнком, З. Кирилюк, Г. Казьмирчуком, Г. Фруменковим участь брали 
ще зовсім молоді дослідники – аспіранти, студенти і, навіть, учні середніх 
шкіл. Наприклад, на перших читаннях виступило 5 студентів, на других – 15, 
на третіх – 17, на четвертих – 11. Серед тих, хто приєднався до когорти 
декабристознавців зі студентської лави, варто назвати А. Сілкіна, 
О. Каревіна, І. Коптєва, Ю. Гоша, Є. Скляра, О. Карбачинського, Ю. Шлапака. 
Конференції збирали представників різних наукових шкіл у 
декабристознавстві: московської, ленінградської, сибірської, білоруської, 
київської, а також дослідників та краєзнавців з Молдови, Казахстану, 
багатьох регіонів України. 

Зі здобуттям незалежності Україною “Декабристські читання” 
припинилися і відродилися лише на межі тисячоліть, у грудні 2000 р. 
Можливо, це є символічним вододілом між старим та новим 
декабристознавством. Але декабристознавча школа в університеті 
збереглась, хоча й залишилася чи не єдиним осередком в Україні, де 
активно продовжувалося вивчення руху декабристів. Центром підготовки 
фахівців з проблем руху декабристів на початку 1990-х рр. стала кафедра 
історії Росії. Тут було захищено одну докторську (Г. Казьмирчук)4 і три 
кандидатських дисертації (І. Бродська, Р. Вавренюк, А. Куликовська)5, 
присвячені декабристознавчій тематиці. 

Докторська дисертація Г. Казьмирчука “Рух декабристів: Історіографія 
проблеми (1917 – середина 1930-х років)” ввела в науковий обіг багато 
нового архівного матеріалу, ближче познайомила наукову громадськість з 
такими дослідниками, як В. Базилевич, Л. Добровольський, О. Гермайзе. 
Наукова новизна праці полягала в тому, що в ній, відповідно до сучасного 
рівня розвитку історичної науки, здійснено аналіз становлення і розвитку 
радянського декабристознавства 1917 – середини 1930-х рр. Подано нову, в 
порівнянні з тією, що існувала в радянську добу, оцінку досліджень про рух 
декабристів, показано їх залежність від тоталітарної системи, виявлені 
причини, що негативно впливали на об’єктивне висвітлення проблем 
декабризму, висловлено застереження від виникнення нових чинників, 
здатних спричинити однобічне вивчення декабристського руху. Значну 
частину наукових праць Г. Казьмирчук залучив до історіографічного аналізу 
вперше. По суті, через історіографічне переосмислення аналізується 
науковий спадок, від якого тривалий час дослідники були відлучені. В роботі 
обґрунтовується нова періодизація вивчення руху декабристів, 
узагальнюються уявлення декабристознавців про формування світогляду 
“споборників святої волі”. Разом з тим, визначені перспективні, на думку 
автора, проблеми, які вимагають свого подальшого дослідження. Це, 
зокрема, розвиток М. Драгомановим декабристської ідеї федеративного 
устрою держави, українське національне питання в програмних документах 
декабристів, створення наукових біографій провідних декабристознавців 
тощо6. 

Г. Казьмирчук читав нормативний курс історії Росії ХІХ – початку ХХ ст. та 
спецкурси “Опозиційний рух в Росії першої половини ХІХ ст.”, “Рух 
декабристів: загальна історіографія”, “Рух декабристів: російська 
історіографія” для студентів кафедри історії Росії, у яких широко висвітлював 
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проблеми декабризму. Сьогодні він є справжнім лідером університетської 
школи декабристознавців. 

Наукові інтереси Григорія Дмитровича достоту широкі, проте 
декабристознавство стало основою його досліджень. З понад 250 праць 
ученого, майже 200 так чи інакше стосуються окремих аспектів декабризму. 
Органічно вони розподіляються на три групи: конкретно-історичні та 
краєзнавчі; історіографічні та джерелознавчі (котрі є домінуючими); 
бібліографічні. 

Г. Казьмирчук був одним з ініціаторів і взяв найактивнішу участь у 
підготовці до друку ілюстрованого енциклопедичного довідника “Декабристи 
на Україні”, вихід у світ якого планувався на 1991 р. Над його підготовкою 
працювали відомі українські декабристознавці М. Лисенко, М. Савичев, 
Г. Сергієнко, а також російські дослідники. На жаль, системна криза в 
економіці завадила реалізації цього задуму. Сьогодні склалися сприятливі 
умови для повернення до цієї ідеї. 

Дослідник проаналізував чимало сторінок декабристського руху, зокрема, 
таких недостатньо вивчених, як стосунки дворянських революціонерів Росії і 
Польщі7. Разом з Г. Спектором спробував змалювати портрет офіцерів-
декабристів скандинавського походження8. 

На особливу увагу заслуговує створена Г. Казьмирчуком і Р. Вавренюком 
перша вітчизняна наукова біографія декабриста Є. Оболенського9. Вихід у 
світ монографії був зумовлений, перш за все, відсутністю подібних 
досліджень. У радянський час було написано достатньо наукових розвідок, 
присвячених життю й діяльності П. Пестеля, С. Муравйова-Апостола, 
М. Орлова та ін., котрих було прийнято зараховувати до революційного 
крила декабристів. Князю Є. Оболенському в цьому плані пощастило менше. 

Головну увагу в монографії звернуто на характеристику поглядів 
Є. Оболенського на розв’язання суспільно-політичних проблем Росії. 
Дослідникам вдалося встановити точну дату народження декабриста – 6 
жовтня 1796 р.10 Г. Казьмирчук і Р. Вавренюк розглянули різні точки зору на 
поведінку Є. Оболенського у ролі командира повстанців. Перебування 
Є. Оболенського на каторзі і поселенні в Сибіру – найважливіша частина 
життя й діяльності цієї людини; їй приділено немало сторінок у вказаній 
праці. Авторам вдалося розкрити всю глибину душі людини, котра пережила 
потрясіння від невдачі повстання, але не зламалася і пронесла свої 
найкращі думки і переконання крізь важкі випробування. Для цього 
використано найбільш особисте джерело – листи, які розкривають думки 
людини, показують її відвертість і прагнення. 

На основі джерел автори простежили справжнє ставлення декабриста до 
суті селянської реформи 1861 р. та її наслідків: декабрист був розчарований 
і не побачив у цій реформі здійснення задумів про покращення життя селян. 
Ці факти спростовують твердження про Є. Оболенського як “святого”, 
“безропотного” старця, котрий примирився із самодержавством. 
Г. Казьмирчук і Р. Вавренюк показали Є. Оболенського після повернення із 
заслання людиною, яка зберегла декабристський світогляд. Старий 
декабрист був активно зацікавлений у вирішенні проблем, які турбували 
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передових представників російського суспільства, брав діяльну участь у 
підготовці та проведенні селянської реформи як мировий посередник11. 

У співавторстві з А. Сілкіним Г. Казьмирчук провів значну роботу по 
з’ясуванню дат народження лідерів Товариства об’єднаних слов’ян Андрія та 
Петра Борисових. На підставі опублікованих і неопублікованих джерел 
автори встановили, що А. Борисов народився у 1796 або у 1797 р. (в 
історіографії усталеною є дата – 1798 р.), а П. Борисов – у 1800 р.12 
Дослідники проаналізували знайдені ними у Державному архіві 
Миколаївської області документи, які дають можливість по-новому 
розглянути питання про дату народження старшого із братів. Вчені виявили 
Сповідальну книгу осіб Чорноморського кадетського корпусу за 1797 р. та 
Сповідальну книгу осіб Чорноморського штурманського училища за 1800 р., 
де викладав батько декабристів. Дані цих сповідальних книг і дають підстави 
твердити про наведені вище можливі дати народження Андрія Борисова, що 
суперечить матеріалам слідчої справи декабриста. Отже, можна погодитися 
з висновками істориків, що питання про точні дати народження братів 
Борисових не можна вважати остаточно з’ясованим. Про це свідчать 
суперечливі дані як у документальних джерелах, так і в дослідницькій 
літературі13. 

Останнім часом актуальним є питання про стан маєтків декабристів. Його 
порушили дослідники правомонархічного спрямування, котрі твердять, що 
декабристи у ході державного перевороту шукали лише власної вигоди, 
зокрема, намагались позбутися величезних боргів перед державою, яку вони 
ототожнювали з правлячим домом. Цю проблему все частіше порушують 
російські дослідники. Вітчизняні історики виявляють менше ентузіазму, проте 
окремі дослідження все ж з’являються. Питання про маєток декабриста 
В. Давидова у своїй статті порушили Г. Казьмирчук та Т. Загуляєв. Вони 
приділили особливу увагу судовим змаганням родини Давидових з 
кредиторами. На основі нових архівних матеріалів з Державного архіву 
Черкаської області констатується факт, що у 20–70-х рр. ХІХ ст. кількісний 
склад володінь Давидових зменшився в 5 разів, а їхній маєток перетворився 
з “великого” на “середній”14. 

Звичайно, сам по собі цей факт ще не є доказом того, що участь 
В. Давидова у декабристському русі була обумовлена лише бажанням 
позбутись боргів. Хоча, й цілком відкидати цю причину теж не слід. 
Видається за потрібне продовжити пошук архівних матеріалів про стан 
фінансових справ декабристів. Наприклад, у фонді Київської палати 
цивільного суду в ЦДІАУК зберігається запис, зроблений 15 березня 1837 р. 
відставним гвардійським поручником Левом Бороздіним – “опікуном 
малолітніх спадкоємців колишнього полковника Василя Давидова”15. З нього 
стає зрозуміло, що значна частина маєтку вже була заставлена. Сам 
Л. Бороздін заставив у Санкт-Петербурзькій опікунській раді 100 кріпосних 
душ, отримавши по 250 крб. за кожну. Ці гроші пішли на сплату боргів 
В. Давидова16. 

Ще одним важливим питанням декабризму, яке порушує у своїх 
дослідженнях Г. Казьмирчук, є розвиток федеративної ідеї Товариства 
об’єднаних слов’ян М. Драгомановим. Перш за все, слід відзначити 
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публікацію про вплив Я. Драгоманова на формування світогляду племінника. 
У статті також висвітлюються основні віхи життя цього члена Товариства 
об’єднаних слов’ян17. Це була перша розвідка про Я. Драгоманова після 
публікацій І. Павловського та О. Багалій-Татаринової, які побачили світ 
відповідно до революції та у 1920–1930-х рр. 

В іншій статті Г. Казьмирчук дослідив розвиток декабристських ідей в 
історіографічній спадщині М. Драгоманова18.  Він наголосив,  що 
М. Драгоманов занадто довіряв “Запискам невідомого” (більш відомі як 
“Записки І. Горбачевського”), а програмні документи Товариства об’єднаних 
слов’ян, зокрема “Правила”, були йому невідомі. На думку Г. Казьмирчука, 
М. Драгоманов не тільки розвинув федеративну ідею “об’єднаних слов’ян”, а 
й звернув увагу на те, що федерація може існувати тільки за рівних прав 
народів,  котрі до неї увійшли.  Не менш важливим висновком є те,  що за 
умови існування панівної нації порушуються права гноблених, 
розпочинаються гоніння на звичаї і побут народу, знищуються його традиції, 
а це, в свою чергу, породжує відцентрові сили, спрямовані на розрив 
федеративного союзу19. 

Краєзнавчі дослідження складають ще один потужний пласт у науковому 
доробку Г. Казьмирчука. Історик мав задум написати докторське 
дисертаційне дослідження, яке б висвітлювало декабристський рух через 
призму пам’ятників та пам’ятних місць “апостолів правди” в Україні. Проте, 
функціонери від історичної науки порадили не робити цього, і зібраний 
фактологічний матеріал так і не був опублікований. 

Перебування декабристів на рідній Вінниччині стало предметом 
серйозного історичного аналізу Г. Казьмирчука. Першою науковою розвідкою 
історика з проблеми “декабристи на Вінниччині” стала доповідь на третій 
Республіканській конференції з історичного краєзнавства, в якій оглядалися 
пам’ятники та пам’ятні місця декабристів у краї20. Григорій Дмитрович 
регулярно брав участь у Вінницьких обласних історико-краєзнавчих 
конференціях. Зокрема, на четвертій конференції він виступив з доповіддю 
про маловідомі пам’ятні місця декабристів на Вінниччині21. У ній 
зазначалося, що у науковій та популярній літературі перебування 
декабристів на Вінниччині асоціюється лише з декількома населеними 
пунктами: Тульчином, Кирнасівкою, Немировом, Іллінцями. Насправді, ж 
істориком виявлено понад 20 населених пунктів області, де жили або бували 
проїздом декабристи. Г. Казьмирчук простежив перебування в краї 
І. Аврамова, П. Лемана, С. Волконського та інших. Важливою складовою 
наукової праці Г. Казьмирчука стало укладання методичних рекомендацій, 
присвячених перебуванню декабристів в окремому регіоні України22. 

Діяльності декабриста О. Барятинського на Вінниччині була присвячена 
доповідь Г. та Я. Казьмирчуків на одинадцятій Вінницькій обласній історико-
краєзнавчій конференції23. У ній коротко розглянуто формування світогляду 
одного з керівників Тульчинської управи Південного товариства, його 
стосунки з П. Пестелем, заходи по залученню нових членів, зокрема 
Ф. Вадковського та І. Поливанова тощо. На наступній конференції 
Г. Казьмирчук й А. Сілкін ознайомили присутніх з маловідомими фактами про 
зв’язки декабристів з Поділлям24. На жаль, тези історико-краєзнавчих 
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конференцій на Вінниччині друкувалися в дуже куцому вигляді на неякісному 
папері способом ротопринту, тому вони не дають повного уявлення про зміст 
доповіді. Перебуванню декабристів в подільському регіоні була присвячена 
доповідь Г. Казьмирчука, виголошена на восьмій Подільській історико-
краєзнавчій конференції, котра відбулася у Кам’янці-Подільському25. 

На особливу увагу заслуговують методичні поради і матеріали на 
допомогу учителям середніх шкіл з проблеми “Декабристи на Вінниччині”, 
підготовлені Г. Казьмирчуком та М. Лихоглядом26.  Вони були покликані 
сприяти активізації інтересу у вчителів та учнів до пошуку нових матеріалів 
про перебування декабристів на Вінниччині, закоханості в “малу історію” – 
історію рідного краю. 

“Декабристи і Волинь” – ще одна наукова проблема, яка знайшла 
відображення у творчому доробку Г. Казьмирчука. На Волинській 
регіональній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 40-річчю 
перемоги над фашизмом та 900-річчю міста Луцька, яка відбулася 26–28 
вересня 1985 р. декабристознавець виступив з доповіддю “Пам’ятні місця 
декабристів на Волині”, яка у скороченому вигляді була вміщена у збірнику 
тез конференції27. В іншій розвідці зроблено глибший аналіз зв’язків 
декабристів з регіоном28. Ця тема належить до найменш вивчених аспектів 
проблеми “Декабристи в Україні”. Г. Казьмирчук відзначав, що на Волині 
“жили й боролись члени “Товариства з’єднаних слов’ян”. Сюди у справах 
руху приїжджали керівники Південного таємного товариства П. І. Пестель, 
С. І. Муравйов-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмін. У Баранівці, Бердичеві, 
Брусилові, Вчерайшому, Житомирі, Канунах, Ліщині, Любарі, Мирополі, 
Млинищах, Новоград-Волинському, Острожку, Пісках, П’ятках, Провалівці, 
Радомишлі, Смолдиреві, Троянові, Черняхові та інших населених пунктах 
Волині служили в армії декабристи”29. 

Історик докладніше спинився на зустрічах декабристів в літніх таборах 
під Ліщином, діяльності Товариства об’єднаних слов’ян у Новоград-
Волинському, зв’язках “споборників святої волі” з Житомиром. Наприкінці 
статті він визнав, що у перелічених вище населених пунктах не залишилося 
ніяких конкретних пам’яток, пов’язаних із життям декабристів, що можна 
пояснити недовговічністю дерев’яних будівель ХІХ ст.30 

Г. Казьмирчук і доцент Волинського університету Л. Микульська 
підготували методичні рекомендації до лекції на тему: “Декабристи і 
Волинь”31. Позитивною стороною цієї праці є наявність додатків, які 
складаються із списку тридцяти населених пунктів краю та прізвищ 
декабристів, котрі мешкали в них, а також карти-схеми перебування 
декабристів на Волині. 

Не менш важливу роль відіграли декабристи і в історії Кіровоградщини. У 
1970–1980-х рр. в області існував потужний декабристознавчий осередок. 
Декабристська тематика активно опрацьовувалася у вищих навчальних 
закладах Кіровограда, висвітлювалася на шпальтах періодики. Особливе 
пожвавлення в дослідженні руху декабристів на Кіровоградщині відбулося із 
заснуванням відомим українським істориком та громадсько-політичним 
діячем О. Рафальським “Наукових записок з історії України”, на сторінках 
яких з’являлися публікації Г. Казьмирчука, О. Рафальського, В. Нагірного, 
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А. Сілкіна та інших дослідників, у котрих піднімалися важливі проблеми 
декабризму. 

Важливу роль зіграв Г. Казьмирчук для становлення кіровоградського 
осередку в українському декабристознавстві. Серед його представників 
чимало учнів історика, вихованців кафедри історії народів Росії Київського 
університету. Зокрема, Р. Вавренюк та Т. Соловйова захистили під його 
керівництвом кандидатські дисертації. Напередодні 160-річчя декабристської 
інсургенції Г. Казьмирчук і доцент Кіровоградського педінституту Т. Бабак 
здійснили скрупульозну роботу по узагальненню матеріалу про життя і 
діяльність декабристів на Кіровоградщині, яка матеріалізувалась у 
методичних рекомендаціях лектору32. 

Г. Казьмирчук – активний учасник історико-краєзнавчих конференцій, що 
відбувалися на Одещині, Миколаївщині, Сумщині. На них він виступав з 
доповідями, у яких розкривав зв’язки “провісників свободи” з цими регіонами. 
Відзначимо доповідь про перебування декабристів на Сумщині33.  У ній 
Г. Казьмирчук і О. Каревін торкаються практично недослідженої проблеми, 
проливають світло на перебування в краї декабристів С. Волконського, 
А. Борисова, І. та П. Коновніциних, М. Глєбова, Ф. Глінки, Ф. Вадковського, а 
також вказують на деякі неточності у томі, присвяченому Сумській області, 
“Історії міст і сіл Української РСР”  щодо декабристів О.  Бріггена та 
А. Муравйова. 

Не обійшов увагою Г. Казьмирчук і перебування окремих декабристів в 
інших регіонах України. Так, було розглянуто перебування О. Гангеблова на 
Дніпропетровщині34, Борисових на Полтавщині35 тощо. 

Після розвалу Радянського Союзу краєзнавчий рух в Україні прийшов у 
занепад. Головною проблемою стала втрата масовості. В умовах 
комерціалізації суспільства стає все менше подвижників історії рідного краю. 
Г. Казьмирчук теж був змушений припинити дослідження з історичного 
краєзнавства, тим паче, що з відкриттям нових архівних матеріалів 
поставали нові проблеми у галузі історіографії декабристського руху, сам 
декабризм потребував переосмислення, очищення від ідеологічних 
нашарувань. 

Проте, краєзнавчі проблеми завжди залишалися в полі зору 
Г. Казьмирчука. На відроджених “Декабристських читаннях” у грудні 2000 р., 
накреслюючи шляхи розвитку українського декабристознавства, він 
відзначав величезний потенціал регіональної тематики руху декабристів 
(декабристознавчого регіонознавства), адже в Україні є близько 300 
населених пунктів, пов’язаних з діяльністю декабристів. “Збільшення таких 
праць значно наповнить декабристознавство конкретним фактичним 
матеріалом про діяльність декабристів в окремих регіонах України, стануть 
більш зрозумілими думки декабристів про історичне минуле, побут та звичаї 
українського народу”36, – резюмував історик. Задум Г. Казьмирчука про 
систематизацію усього пласту матеріалу про перебування декабристів в 
Україні поки що не реалізований. 

Історіографічні дослідження Г. Казьмирчука уже частково розглянуті в 
першому розділі, тому обмежимося їх короткою характеристикою. 
Дослідження науковця рельєфно відображають головні тенденції розвитку 
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вітчизняного та світового декабристознавства, розкривають маловідомі 
сторінки життєпису багатьох дослідників декабристського руху. Г. Казьмирчук 
започаткував вивчення української декабристознавчої школи, зокрема, 
висловивши думку про те, що її заснували В. Іконников та М. Довнар-
Запольський. 

Учений першим у вітчизняній історіографії розпочав дослідження 
декабристознавчих праць, що побачили світ у буремний період 20–30-х рр. 
минулого століття. У ході розробки проблеми відбувається еволюція його 
поглядів. Якщо у перших публікаціях він обстоював думки офіційної 
радянської історіографії, хоча й запровадив у науковий обіг значну кількість 
замовчуваних раніше праць, то в наступних – по-новому підійшов до самої 
суті декабристознавчих студій 1920–1930-х рр. Аналізуючи різноманітні течії 
радянського декабристознавства, Г. Казьмирчук запропонував новий погляд 
на концепцію українського декабризму, відкинув позиціонування по лінії 
марксистська – немарксистська історіографія, розглянув утворення нових 
навчальних та науково-дослідних закладів в УСРР, декабристознавчі школи, 
які діяли на теренах СРСР і були знищені у середині 1930-х рр., 
запропонував нову періодизацію вивчення руху декабристів, що складається 
з трьох основних періодів: дореволюційного, радянського і сучасного, у 
межах яких виділяються окремі етапи та напрямки37. 

Неочікуваний розвал Радянського Союзу став шоком для істориків, котрі 
розпочали процес повільного творення національних історіографій в 
“національних квартирах”. Було розірвано наукові зв’язки між російськими та 
українськими декабристознавцями. Упродовж першої половини 1990-х рр. 
декабристознавство перетворилося на неперспективний науковий напрям. 
Особливо це стосується України, де багато істориків і сьогодні не вважають 
декабризм складовою вітчизняної історії. 

На початку 1990-х рр. Г. Казьмирчук залишався чи не єдиним українським 
істориком, хто продовжував історіографічні студії в ділянці 
декабристознавства. У час, коли дехто поквапився відхреститися від своїх 
праць, підлаштувавши тематику досліджень під політичну кон’юнктуру, він 
продовжив свої наукові пошуки на основі оновлених методологічних підходів. 
Перша половина 1990-х рр. характеризувалася системною кризою в 
історичній науці – вчені отримували мізерну зарплатню, рукописи наукових 
праць роками всмоктували пилюку на полицях видавництв, дослідники 
забули значення слова “гонорар”. Попри це, Г. Казьмирчук продовжував 
регулярно друкувати свої дослідження, нерідко оплачуючи наклад за свій 
рахунок. У цей період якнайповніше розкрилася яскрава риса характеру 
історика за покликанням Г. Казьмирчука – подвижництво заради науки. Тоді 
ж з’явилися узагальнюючі праці історика, які підбили підсумки багаторічного 
ревного служіння Кліо. У них комплексно розглядався процес 
нагромадження знань про декабризм у радянську добу38. 

У 2000 р. Г. Казьмирчук розпочав здійснення магістрального задуму – 
написання чотиритомного курсу лекцій з історіографії руху декабристів. На 
сьогодні світ побачили дві його частини, котрі охоплюють період від моменту 
зародження декабристознавства, тобто появи маніфестів імператора 
Миколи І та “Донесення” Слідчої комісії до середини 1930-х років, коли було 
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знищено здобутки дореволюційного і паростки щойно сформованого 
марксистського декабристознавства39. Автор розглянув різноманітні течії і 
школи в історіографії декабристського руху: офіційно-охоронну, дворянську, 
революційну, ліберальну, марксистську, дослідив стосунки “апостолів 
свободи” з видатними сучасниками – О. Пушкіним, Т. Шевченком. Особливе 
місце у лекціях було відведено українському декабристознавству, яке 
розглядалось в динаміці, від зародження інтересу до декабристів у 
професорів Університету Св. Володимира В. Іконникова та М. Довнар-
Запольського на зламі ХІХ і ХХ ст. до занепаду української 
декабристознавчої школи в середині 1930-х рр., коли більшість її адептів 
була або знищена, або потрапила за колючий дріт. Накопичення історичною 
наукою знань про декабристів подано через призму доль українських 
декабристознавців. Окрема монографія була присвячена вивченню 
декабристського руху в Україні40. Її вихід у світ був схвально зустрінутий 
науковою громадськістю41. 

В останніх дослідженнях Г. Казьмирчука робиться спроба глобального 
осмислення ролі й місця декабристів в історії України і Росії, порушується 
проблема непростих стосунків науковців двох країн, робиться наголос на 
необхідності конструктивного діалогу між представниками братніх народів, 
накреслюються шляхи наукового пошуку, досліджується декабристознавча 
школа Київського університету42. 

Вивчення життя і наукового доробку декабристознавців минулого – ще 
одна важлива складова наукового пошуку Г. Казьмирчука. Історик зробив 
дуже багато для повернення в історичну науку імен репресованих і просто 
викреслених з історії вчених. У низці публікацій розглядається наукова 
діяльність викладачів КІНО 1920-х – початку 1930-х років – покоління так 
званого “розстріляного відродження”: істориків В. Базилевича, 
В. Романовського, О. Гермайзе, О. Оглоблина, мистецтвознавця Ф. Ернста, 
літературознавця і поета П. Филиповича43. 

Помітний внесок у вітчизняне декабристознавство зробив відомий 
науковець та громадський діяч, доктор історичних наук, професор 
О. Рафальський. У 1987 р. він розпочав навчання в аспірантурі на кафедрі 
історії СРСР дожовтневого періоду КДУ (науковий керівник – 
проф. Я. Серіщев). 10 грудня 1990 р. на засіданні спеціалізованої ради 
історичного факультету Київського університету достроково захистив 
кандидатську дисертацію “Міжнаціональні революційні зв’язки студентства 
на Україні (1895–1914 рр.)”44. 

Під час навчання в аспірантурі зацікавився питаннями, пов’язаними з 
історією та історіографією руху декабристів. Брав участь у складанні 
бібліографічних покажчиків декабристознавчої літератури, був одним з 
учасників перших “Декабристських читань”. Досліджував перебування на 
Кіровоградщині декабристів Є. Оболенського, І. Сухинова, В. Ліхарева, 
О. Пестова, В. Романова, В. Єнтальцева, О. Поджіо та ін., розглянув доробок 
своїх попередників у вивченні проблеми “Декабристи на Кіровоградщині”45. 
Разом з Г. Казьмирчуком підготував брошуру, де розглянуто 
історіографічний аспект проблеми “Декабристи і Сибір”46. 
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У Кіровограді О. Рафальський став засновником і науковим редактором 
“Наукових записок з історії України” (у 1992–1998 рр. світ побачили 7 
випусків), на сторінках яких друкувалися декабристознавчі розвідки. Сам 
О. Рафальський у співавторстві з В. Нагірним підготували кілька статей, 
присвячених декабристській тематиці. У них розглядалось вирішення 
декабристами т. зв. слов’янського питання, простежувався процес 
зародження панславізму в декабристських організаціях в Україні. Автори 
прийшли до слушного висновку, що слов’янське питання було досить 
значимим у декабристському середовищі і знайшло відображення як в 
ідеології, так і в практичній діяльності таємних товариств. Слов’янофільство 
декабристів, вважають дослідники, ще не можна назвати панславізмом – на 
етапі зародження цієї ідеології її правильніше іменувати ідеями 
загальнослов’янської єдності, хоча певні тенденції розвитку в напрямку 
справжнього панславізму прослідковуються тут вже досить чітко. Історики 
розглянули ідеологію Товариства об’єднаних слов’ян, стосунки декабристів з 
діячами польського національно-визвольного руху47. 

В іншому дослідженні О. Рафальський та В. Нагірний розглянули 
відображення постаті Б. Хмельницького та його епохи у творах декабристів 
К. Рилєєва, Ф. Глінки та В. Сухорукова. Вони відзначили, що 
Б. Хмельницький на сторінках творів декабристів постає як образ, що 
синтезує в собі риси людини своєї епохи та сучасника декабристів48. Після 
від’їзду О. Рафальського з Кіровограда декабристознавчий осередок там 
занепав, а сам історик відійшов від вивчення теми. 

Декілька декабристознавчих розвідок, присвячених братам Поджіо та 
педагогічній діяльності декабристів. належить перу кандидата філософських 
наук, доцента Інституту журналістики КНУ у 1991–1997 рр. В. Жадька49. Він 
брав участь у перших “Декабристських читаннях”, де виголосив доповідь про 
дітей декабристів С. Трубецького, В. Давидова, І. Аннєнкова, О. Поджіо та ін. 
Дослідник навів низку маловідомих фактів з життя нащадків декабристів і 
прийшов до цілком слушного висновку, що вплив батьків-декабристів на їхній 
світогляд у багатьох випадках визначив їхню майбутню долю50. 

З 1989 р. в аспірантурі на кафедрі історії народів Росії КДУ навчалася 
І. Бродська (науковий керівник – доц. О. Литвин). Г. Казьмирчук залучив її до 
участі у “Декабристських читаннях”, де вона виступала з доповідями про 
стосунки О. Поджіо з П. Пестелем, перебування братів-італійців під 
слідством тощо51. Дослідниця на основі аналізу слідчої справи О. Поджіо, 
листів 1850–1860-х рр., мемуарів декабриста намагалася з’ясувати його 
ставлення до самодержавства, яке у його розумінні було головним гальмом 
на шляху розвитку Росії. У 1989 р. в Італії побачила світ монографія 
І. Бродської про братів Поджіо52. У 1991 р. на засіданні спеціалізованої 
вченої ради на історичному факультеті Київського університету вона успішно 
захистила кандидатську дисертацію. У ній на основі широкого кола джерел 
висвітлюється участь О. Поджіо у таємних товариствах, його ставлення до 
програми і тактики декабристів, поведінка в період слідства, еволюція 
світогляду на каторзі та засланні53. 

16 досліджень про декабристів належить Р. Вавренюку. Він зробив 
вагомий внесок у дослідження наукових біографій Є. Оболенського та 
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О. Юшневського, брав активну участь у “Декабристських читаннях”, входив 
до складу авторського колективу кількох бібліографічних покажчиків 
літератури про декабристів. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію 
“Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського”54. Нині 
мешкає у Кіровограді, науковою роботою не займається. 

А. Куликовська присвятила свої праці вивченню історіографії стосунків 
декабристів та членів польських таємних організацій. Їй належить низка 
наукових та публіцистичних праць, де розкриваються проблеми взаємин 
Південного товариства декабристів та польського Патріотичного товариства, 
а також їх відображення у радянській історичній літературі 1920–1930-х рр. 
Сучасні дослідження авторки присвячено новим документам з Варшавського 
архіву давніх актів про зв’язки М. Луніна з польським суспільством, участь у 
таємних організаціях П. Чаадаєва тощо55. 

Молоді вихованці історичного факультету, учасники “Декабристських 
читань”, переважно учні Г. Казьмирчука, активно розробляли окремі 
декабристознавчі проблеми. Зокрема, студент Ю. Гош у своїх дослідженнях 
розглядав декабристське повстання як своєрідне продовження епохи 
“двірцевих переворотів”, найвищий прояв дворянського невдоволення 
існуючим абсолютистським ладом. Він вказав на схожість методів 
проведення “двірцевих переворотів” ХVІІІ ст. і виступу на Сенатській площі. 
Разом з тим, відзначав, що рух декабристів – якісно нова сторінка в історії 
Росії56. 

В інших статтях Ю. Гоша проаналізовано окремі аспекти історіографії 
декабристського руху, зокрема: висвітлення дореволюційною історіографією 
періоду міжцарства 1825 р. (автор розглянув вагомий пласт дореволюційної 
історичної літератури – праці Г. Василича, М. Шильдера, М. Корфа та ін.), а 
також використання декабристської теми в революційних прокламаціях 1860-
х рр.57 

У 1993 р. Ю. Гош закінчив навчання в університеті. У дипломі 
переважають добрі та відмінні оцінки. Дипломна робота “Розвиток 
економічних зв’язків Польщі з Росією та Україною в останній третині ХІХ ст.” 
(науковий керівник – доц. Г. Казьмирчук) захищена на “відмінно”58. Після 
закінчення навчання дослідженням декабристського руху не займався. 

Особливу увагу вивченню повстання Чернігівського полку, участі 
солдатських мас у виступі декабристів приділяв Є. Скляр. Він ставив 
питання: чому солдати пішли за офіцерами-декабристами проти державної 
влади? Чи насправді офіцерам вдалося підняти солдатів на повстання? 
Відповідаючи на них, прийшов до висновку, що до повстання приєдналися, в 
основному, солдати, котрі перебували під командуванням членів таємних 
товариств. “Стосунки між офіцерами і солдатами не вийшли за рамки 
принципу “наказ – виконання”, – резюмував дослідник59. 

Є. Скляр досліджував декабристський рух і з краєзнавчої точки зору, 
зокрема перебування “апостолів свободи” на Житомирщині. Він коротко 
оглянув основні події теми “Декабристи на Житомирщині”, як-то: діяльність 
Товариства об’єднаних слов’ян, зустріч С. Муравйова-Апостола з 
представниками польського Патріотичного товариства, Ліщинську нараду 
тощо60. У 1991 р. захистив дипломну роботу на тему: “Політична боротьба у 
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вересні–жовтні 1917 р.: питання про владу (за матеріалами Петроградських 
газет)” з оцінкою “відмінно”. З цієї ж проблеми написав монографію. У 
дипломі переважають відмінні оцінки, проте професійним вченим Є. Скляр 
не став61. 

На документальній основі формування світогляду декабристів 
проаналізував І. Коптєв, справедливо наголосивши на неможливості 
перебільшення або зменшення ваги внутрішніх та зовнішніх чинників у 
формуванні світоглядних засад “апостолів свободи”. Йому ж належить 
коротенький огляд декабристських мемуарів, присвячених російсько-
французькій війні 1812 р.62 

Життя та діяльність М. Муравйова-Апостола досліджував студент 
кафедри історії народів Росії О. Каревін. Він – автор 7 наукових публікацій 
про декабриста63. Під керівництвом Г. Казьмирчука написав і захистив 
дипломну роботу, присвячену М. Муравйову-Апостолу. 

Студент кафедри історії народів Росії А. Сілкін за час навчання написав 
близько 40 праць з проблем декабризму64. Молодий декабристознавець 
сконцентрував свою увагу на засновниках “слов’янського товариства” А. та 
П. Борисових. Він уточнив дату народження П. Борисова, і зазначив, що це 
поки що неможливо зробити стосовно А. Борисова, приділив увагу 
заснуванню Товариства друзів природи, досліджував заснування Товариства 
об’єднаних слов’ян, його програмні документи. Злиття Товариства 
об’єднаних слов’ян з Південним товариством декабристів А. Сілкін вважав 
неминучим і закономірним,  оскільки вони діяли в одних і тих же військових 
частинах65. У середині 1990-х рр. він більше уваги звернув на висвітлення 
діяльності Товариства об’єднаних слов’ян самими декабристами та 
представниками дореволюційної історичної науки66. 

Студент історичного факультету О. Карбачинський досліджував окремі 
історіографічні аспекти декабристознавства. Зокрема, у його працях 
знайшло відображення вивчення декабристських пам’яток на Київщині у 
краєзнавчій літературі. В іншій статті було проаналізовано 
декабристознавчий доробок видатного радянського історика М. Дружиніна. 
Автор вказав на широку джерельну базу, якою користувався учений: 
спогади, листи декабристів, періодичні видання, записки очевидців і 
сучасників повстання тощо. О. Карбачинський також розробляв педагогічні 
аспекти декабристознаства (використання мемуарів декабристів на уроках у 
середній школі)67. 

У 1988–1990-ті рр. продовжувалася публікація покажчиків декабристської 
літератури. Під керівництвом Г. Казьмирчука викладачі та студенти кафедри 
історії народів Росії Київського університету, а також співробітники 
Державної історичної бібліотеки України склали 10 покажчиків літератури 
про декабристів. Григорію Дмитровичу вдалося згуртувати представницький 
авторський колектив. Зокрема, слід згадати студентів та аспірантів 
університету, а нині відомих істориків О. Рафальського, Т. Соловйову, 
С. Стельмаха, Р. Вавренюка, краєзнавців Ю. Павлова, А. Богданенка та 
інших. 

Черговий ретроспективний покажчик, підготовлений Г. Казьмирчуком, 
Р. Вавренюком, О. Рафальським та Т. Соловйовою у 1987 р., засвідчив 
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зростання кількості літератури про “апостолів правди”68.  Щоправда,  це був 
швидше кількісний, аніж якісний показник. Радянська країна стояла на порозі 
перебудовних випробувань, в роки яких декабристознавчі студії спочатку 
пожвавляться, щоб потім на тривалий час впасти у занепад. 

Одним з найвдаліших є ретроспективний покажчик, складений під 
керівництвом Г. Казьмирчука у 1988 р. Він містить літературу про 
декабристів, яка побачила світ у 1977–1987 рр. і описує 1269 позицій69. 
Участь у його складанні брали викладачі, аспіранти та студенти кафедри 
історії народів Росії Київського університету, а також співробітники 
Державної історичної бібліотеки УРСР. Матеріал розподілений на 11 
розділів. Коли видання було підготовлено до друку, було виявлено 
літературу про декабристів, яка вийшла у світ з 1977 по 1987 рр. і яку 
упорядники внесли до покажчика у вигляді додатка. Довідковий апарат 
складає іменний покажчик декабристів та дослідників декабристського руху. 

Під керівництвом Г. Казьмирчука було підготовлено низку покажчиків, що 
включали літературу про декабристів за певний рік. Зокрема, покажчик, який 
описує друковану декабристознавчу продукцію за 1988 р., охоплює 134 
позиції, а також ще 13 позицій літератури у додатку, яка побачила світ до 
1988 р., але з певних причин не була включена у попередні покажчики. Над 
його підготовкою працювали Г. Казьмирчук, Р. Вавренюк та Н. Селівачова70. 
Структура цього покажчика істотно відрізняється від попередніх, де головним 
критерієм класифікації був зміст праці (наприклад: праці про повстання 
декабристів; праці про перебування декабристів у Сибіру тощо). У 
зазначеному покажчику основним критерієм класифікації є характер праці, 
тобто її спрямованість на певну категорію читачів. Його розділи мають такі 
назви: І. Літературна спадщина декабристів; ІІ. Мемуари сучасників; 
ІІІ. Наукові праці; ІV. Науково-популярні праці; V. Прозаїчні і кінодраматичні 
твори; VІ. Література, в якій згадуються декабристи; VІІ. Праці іноземними 
мовами. Значно поліпшилась якість науково-довідкового апарату. Замість 
єдиного іменного покажчика було підготовлено окремі іменні покажчики 
декабристів і авторів (укладачів, рецензентів) декабристознавчих праць. Крім 
того, було укладено тематичний та географічний покажчики. 

Покажчик, підготовлений Г. Казьмирчуком, студентом Київського 
університету А. Сілкіним та краєзнавцем з м. Остра А. Богданенком, у якому 
описана література за 1989 р., побачив світ напередодні 165-річчя з дня 
виступу на Сенатській площі71. Проте, вже його оформлення засвідчило, що 
не все гаразд у вітчизняному декабристознавстві. Жовтий папір, неякісний 
друк (текст розмитий, деякі місця нечитабельні) свідчили про серйозну кризу, 
що насувалася на видавничу справу в цілому та видання покажчиків 
літератури про декабристів зокрема. У 13 розділах та додатках покажчика 
описано 238 позицій. 

У 1991 р. Г. Казьмирчук, А. Сілкін та Р. Вавренюк підготували покажчик 
декабристознавчої літератури, яка побачила світ в СРСР у 1990 р.72 Він 
охопив 363 позиції, що начебто засвідчило певне збільшення інтересу до 
декабристської тематики в ювілейних рік. Однак з них лише 233 праці 
побачили світ у 1990 р., решта ж доповнювали попередні покажчики за 
1977–1989 рр. У покажчику відсутні роботи мовами народів СРСР, 
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опубліковані в республіканських і обласних газетах, за винятком матеріалів 
російською, українською, частково білоруською мовами. Не в повному обсязі 
висвітлено статті і матеріали періодичної преси. Натомість укладачі вважали 
за необхідне повністю розписати програми наукових конференцій, оскільки 
не всі доповіді було опубліковано в збірниках матеріалів та тез. 

Г. Казьмирчук і А. Сілкін підготували спеціальний покажчик, який містив 
рекомендовану літературу про братів А. та П. Борисових73. Також було 
підготовлено окремий покажчик газетних матеріалів про декабристів за 
1976–1989 рр.74 Участь у його складанні взяли співробітник Наукової 
бібліотеки ім. М. О. Максимовича Київського університету О. Каревін та 
краєзнавець з м. Новокузнецька Ю. Павлов. Покажчик, щоправда, не охопив 
весь пласт друкованої мас-медійної продукції про декабризм, закцентувавши 
увагу переважно на виданнях, котрі побачили світ в Україні, Сибіру, Москві 
та Ленінграді. 

Відгуки на ці покажчики були неоднозначними,  адже київські історики 
порушили монополію московських учених. Крім того, покажчики мали низку 
недоліків як стосовно поліграфічної якості видань, так і деякі змістовні 
упущення. Проте, найбільш ємно суть роботи київських бібліографів, на наш 
погляд, сформулював Ю. Павлов: “А взагалі Ви робите дуже велику і дуже 
потрібну справу. Поки заворушаться московські “академіки”, знайдуть 
видавничу базу, узгодять, утрясуть ... і пройдуть чергові 25 років. А кому 
потрібна така періодичність? Молодці українці!”75 

На жаль, традиція публікувати покажчики декабристської літератури, яка 
занепала на початку 1990-х рр., дотепер не відновлена. Сьогодні перед 
університетським декабристознавством стоїть нагальна проблема 
відновлення цієї славної традиції. На перший погляд, здається, що 
реалізація цього завдання за наявних технічних можливостей, в умовах 
комп’ютеризації бібліотек не повинна становити великих труднощів. Проте 
воно ускладнюється розривом зв’язків між істориками пострадянських 
держав, порушенням літературного обміну між бібліотеками. Бібліотеки 
України не укомплектовані навіть новітніми московськими та петербурзькими 
виданнями. Що вже казати про розвідки білоруських чи молдовських вчених? 

Враховуючи усі ці сумні реалії, на наш погляд, спершу було б доцільно 
описати декабристознавчу літературу, котра побачила світ в Україні. 
Особливо це потрібно з огляду на те, що останній покажчик побачив світ у 
1991 р., тобто література про декабристів, що побачила світ за більш як 
дванадцять років незалежності, ще не систематизована. 

Завдяки зусиллям Г. Казьмирчука на зламі тисячоліть було відновлено 
“Декабристські читання”, що ознаменувало початок нового етапу сучасного 
українського декабристознавства. Шоста конференція, присвячена 175-й 
річниці з дня виступу декабристів,  відбулася 20  грудня 2000  р.  в Інституті 
історії України НАН України. В наступному році відбулися дві науково-
теоретичні конференції. 26–27 березня 2001 р. сьомі “Декабристські 
читання”, присвячені 180-річчю утворення Південного товариства 
декабристів, 140-річчю скасування кріпосного права і 100-річчю з дня 
народження академіка М. Нєчкіної, було проведено в Державній історичній 
бібліотеці України та Київському національному університеті імені Тараса 
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Шевченка. 20–22 грудня того ж року “споборники святої волі” знову зібрали 
своїх шанувальників в Україні. Восьмі читання пройшли в Інституті історії 
України та Київському університеті. Значну допомогу в їх проведенні надали 
директор Інституту історії України, академік НАН України В. Смолій, його 
заступник О. Реєнт. 

27–28 лютого 2004 р. у Києві пройшли дев’яті “Декабристські читання”, 
котрі засвідчили зростання інтересу до проблеми. Їх учасники представляли 
наукові установи та вищі навчальні заклади Києва, Дніпропетровська, 
Ніжина, Переяслава-Хмельницького, Глухова, а також Москви. До вивчення 
декабризму долучилися як відомі історики та краєзнавці, так і молоді 
дослідники – аспіранти кафедри історії для гуманітарних факультетів 
С. Власенко, В. Дмитрієв, С. Раєвський, О. Ткачук. 

14–15 грудня 2005 р. в Інституті історії України НАН України та КНУ 
відбулися ювілейні десяті “Декабристські читання”, присвячені 180-річчю 
повстання декабристів. Вони зібрали провідних фахівців України, а також 
Москви й Санкт-Петербурга. Серед учасників традиційно були як знані 
фахівці, так і молоді дослідники, краєзнавці, музейні працівники, нащадки 
декабристів. 

Відкрив конференцію директор Інституту історії НАН України, доктор 
історичних наук, професор, академік НАН України В. Смолій. Він, зокрема, 
зазначив, що започатковані 1987 р. “Декабристські читання” стали помітним 
явищем в українській історичній науці, посприяли налагодженню діалогу між 
різними національними школами та осередками у декабристознавстві, 
виховали цілу плеяду відомих науковців. 

Пленарне засідання розпочалось ювілейною промовою доктора 
історичних наук, професора, завідувача кафедри історії для гуманітарних 
факультетів КНУ Г. Казьмирчука “Декабристські читання”: історія і 
перспективи розвитку”, в якій було оглянуто шлях, пройдений учасниками 
конференцій за 18 років. Великий інтерес викликала доповідь відомого 
дослідника декабризму доктора історичних наук, професора Російського 
державного гуманітарного університету О. Киянської “Південне товариство у 
1823 р.” Аспірант КНУ Ю. Латиш виголосив доповідь “Українська та російська 
історіографії декабристського руху в Україні у роки домінування 
революційної концепції (друга половина 1930-х – перша половина 1980-
х рр.)”. Проблему “Українська тема в поезії Федора Глінки” розкрила доктор 
філологічних наук, професор Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В. Короленка В. Мацапура. Кандидат історичних наук, 
доцент КНУ Т. Орлова висвітлила питання “Декабризм у світлі 
постмодернізму”. Завершила пленарне засідання доповідь заступника 
директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, 
професора, члена-кореспондента НАН України О. Реєнта “Інститут історії 
України НАН України – осередок дослідження руху декабристів”76. Надалі 
учасники продовжили роботу в традиційних секціях: історичній та 
історіографічній. 

Учасники “Декабристських читань” активно розробляють історіографічні, 
літературознавчі, краєзнавчі, музеєзнавчі аспекти руху декабристів, 
досліджують діяльність окремих “апостолів правди”, деякі проблеми 
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діяльності таємних товариств. Наукові конференції “Декабристські читання” 
стали потужним генератором нових ідей і думок, науковою школою, через 
яку пройшли десятки молодих вчених. Їх відновлення стало помітною подією 
в науковому житті країни. 

Матеріали конференцій публікуються у вигляді тез та збірників статей. У 
2003 р. київські декабристознавці відродили підзабуту українську традицію 
видавати окремі збірники досліджень та матеріалів, присвячених 
декабристському рухові – “Декабристи в Україні”77. Конференції сприяли 
науковій апробації дипломних та магістерських робіт, кандидатських 
дисертацій. 

Попри солідний вік, продовжують наукові пошуки в ділянці 
декабристознавства Н. Прозорова та З. Кирилюк. Перша звернулася до 
виявлення джерел формування конституційних поглядів декабристів, 
осмислюючи висловлені раніше думки про вирішальний вплив 
західноєвропейських чинників (конституцій, спілкування з представниками 
таємних опозиційних німецьких організацій, зокрема Тугенбунду)78. 

Філологічну течію репрезентує З. Кирилюк, яка є одним із найактивніших 
учасників “Декабристських читань”. Сьогодні дослідниця продовжує 
опрацьовувати творчість О. Сомова, його зв’язки з декабристами, досліджує 
літературну спадщину декабристів, висвітлення ними української теми 
тощо79. 

Основним центром з вивчення руху декабристів в Київському університеті 
є кафедра історії для гуманітарних факультетів, де окремими проблемами 
декабризму займаються професор Г. Казьмирчук, доценти Т. Орлова та 
О. Вербовий, асистент Ю. Латиш. 

Зокрема, Т. Орлова зробила першу спробу пояснення актуальних 
проблем руху “апостолів правди”, виходячи з менталітетного аналізу, який 
включає не лише етнічні (російський національний характер), але й соціальні 
(дворянська та офіцерська ментальності) аспекти. На думку авторки, у 
діяльності декабристів переплелися впливи елементів ліберальної 
цивілізації, котра постійно прагне оновлення, і традиційної, яка має на меті 
консервацію існуючого ладу80. 

Заслуговує на відзнаку дослідження Т. Орлової, де робиться спроба 
показати декабризм в контексті одвічної проблеми модернізації російського 
суспільства. Дослідниця розглядає вимоги декабристів і боротьбу за їх 
здійснення як об’єктивне прагнення модернізації традиційного, архаїчного, 
аграрно-патріархального суспільства, для якого неприйнятними були 
індивідуалізм, прагматизм, і меркантилізм буржуазного суспільства81. 
Феномен декабризму розглядається Т. Орловою на загальному тлі 
російської історії, проводяться історичні паралелі, інколи доволі сміливі та 
суперечливі й, зрештою, ставиться питання про можливість декабристських 
ідеалів (свобода, демократія, цінність людської особистості) у Росії взагалі. 

Вивчення окремих аспектів декабризму продовжується на кафедрі історії 
Росії. Зокрема, питання історіографії декабризму досліджує доцент 
О. Ляпіна. Їй належить загальний огляд праць українських істориків 1920–
1930-х рр., присвячених рухові декабристів. Дослідниця приділила більше 
уваги працям, у яких була сформульована концепція українського 
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декабризму. Доцент О. Мельничук дослідив висвітлення декабристського 
руху в історіографічній спадщині Д. Дорошенка82. 

Заслуговує на увагу стаття завідувача кафедри історії Росії, професора 
В. Мордвінцева, присвячена реформам у Росії в ХІХ ст. У ній зроблено 
спробу обґрунтувати неминучість поразки декабристів, оскільки 
капіталістичний уклад тільки зароджувався, третій стан ще не був 
сформований, переважна частина дворянства була консервативною, 
селянство “засудило декабристів-дворян, що виступили проти царя-
батечка”83. 

Студенти кафедри історії Росії обирають проблеми декабризму темами 
курсових та дипломних робіт. Так, у 1989 р. дипломну роботу “Мемуари 
декабристів як історичне джерело” захистив І. Коптєв, у 1993 р. – В. Тарасюк 
(“Декабрист Федір Миколайович Глінка: політичний портрет”), за рік – 
А. Жвакін (“Рух декабристів у спогадах та мемуарах сучасників”). 

Доцент Київського національного торгово-економічного університету 
Л. Губицький, який закінчив аспірантуру на історичному факультеті 
Київського університету, а в 2002–2003 рр. працював асистентом кафедри 
історії для гуманітарних факультетів, розробляє окремі аспекти вивчення 
декабристського руху в Історичному товаристві Нестора-літописця. Молодий 
дослідник звернув увагу на праці Є. Кивлицького, М. Василенка, 
В. Іконникова, М. Довнар-Запольського, розглянув оцінки поглядів 
декабристів на селянське питання членами Історичного товариства Нестора-
літописця84. 

Доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів О. Вербовий плідно 
працює над вивченням декабристознавчого доробку В. Базилевича. У його 
працях знайшли відображення дослідження істориком діяльності Південного 
товариства, повстання Чернігівського полку, стосунків декабристів з 
масонством, а також історіографія наукової спадщини ученого85. У 2004 р. 
О. Вербовий захистив кандидатську дисертацію, присвячену життєвому і 
творчому шляху В. Базилевича. 

Над дослідженням політичної біографії лідера Південного товариства 
П. Пестеля на основі залучення свідчень його соратників працює асистент 
кафедри української історії та етнополітики М. Казьмирчук. Низка її праць на 
цю тему є спробою свіжого погляду на складну декабристознавчу проблему. 
У коло її інтересів потрапили стосунки Т. Шевченка з декабристами та їх 
оточенням, а також питання “декабристи і релігія”. Вона – автор понад 10 
публікацій, в яких висвітлюються окремі аспекти декабристського руху86. 
Останнім часом М. Казьмирчук сконцентрувала увагу на дослідженні історії 
ломбардів в Україні. Проблема “декабристи і ломбарди” цікава тим, що 
розкриває ставлення найбільш привілейованого стану російського 
суспільства – військового дворянства до професії лихваря87. 

Асистент кафедри етнології та краєзнавства Р. Конта досліджує 
історіографію державотворчої ідеї у програмних документах декабристських 
та білядекабристських організацій. До сфери його наукових інтересів також 
належать питання, пов’язані з ідеєю державотворення в Україні у першій 
половині ХІХ ст., аналізом діяльності та поглядів на українську державність 
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масонських лож, білядекабристських та декабристських організацій, а також 
Кирило-Мефодіївського товариства88. 

У 2004 р. Р. Конта захистив кандидатську дисертацію “Ідея 
державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 
ХІХ ст.: історіографія проблеми”. Дослідник намагається подати формування 
та розвиток державницьких поглядів українців через призму програмних 
документів таємних організацій в Україні. Він розглядає еволюцію поглядів 
діячів цих організацій в контексті їх значення для ствердження концепції 
української державності. 

Аспірантка юридичного факультету С. Новікова досліджує конституційно-
правові погляди декабристів. Зокрема, вона відстоює думку, що 
конституційні концепції П. Пестеля та М. Муравйова увібрали як ідеї 
західноєвропейських мислителів, так і погляди М. Сперанського, 
М. Карамзіна89. 

Декабристознавча тематика регулярно присутня в роботах аспірантів 
кафедри історії для гуманітарних факультетів. Зокрема, В. Дмитрієв 
досліджуючи життя сербської національної меншини на Півдні України, 
акцентував увагу на думках декабриста О. Гангеблова про сербів, брав 
участь у підготовці до друку листів декабриста П. Граббе до українського 
поміщика П. Галагана90. Тема “Декабристи і російські університети” знайшла 
відображення в науковому доробку В. Лагодзінського. 

Інтерес до декабризму проявляють і студенти історичного факультету. 
Деякі з них продовжують ці студії, використовують напрацювання у своїх 
кандидатських дисертаціях, статтях (О. Вербовий, Л. Губицький, Ю. Латиш), 
інші – зосереджуються на вивченні інших історичних проблем 
(М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Пелешко), треті взагалі залишають історичну 
науку (В. Довгопол, А. Сілкін, Ю. Шлапак). 

У 2004 р. викладачами, аспірантами та студентами історичного 
факультету Київського університету була пророблена фундаментальна 
робота – написано унікальне дослідження, присвячене історії факультету, 
яке побачило світ під редакцією професора Г. Казьмирчука91. До складу 
авторського колективу увійшли професори: І. Верба, І. Войцехівська, 
М. Гладких, Б. Гончар, В. Гусєв, М. Карабанов, В. Колесник, 
О. Крижанівський, В. Мордвінцев, В. Яровий, доценти: Ю. Калінцев, 
В. Короткий, О. Машевський, О. Сокирко, Т. Орлова, М. Хоменко, 
В. Червінський, Г. Черевичний, асистенти: О. Вербовий, Л. Губицький, 
Р. Левінець, а також аспіранти Л. Ведмідь, В. Дмитрієв, Р. Конта, С. Набока, 
К. Петриченко, Н. Коломієць, О. Филь. Було також залучено студентів 
старших курсів Ю. Латиша, М. Казьмирчук, В. Довгопола. Усього над 
підготовкою цього видання працювало понад 50 осіб. Структурно довідник 
складається з інформації про розвиток науки на факультеті, історії кафедр, 
наукових біографій професорів, списків викладачів тощо. У ньому 
використано багато ілюстративного матеріалу, причому більшість 
фотографій буде опубліковано вперше, залучено матеріали особових справ 
професорів, які зберігаються у відомчому архіві Київського університету. Тут 
вміщено наукові біографії відомих декабристознавців: М. Довнар-
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Запольського, В. Іконникова, Л. Добровольського, В. Базилевича, 
О. Гермайзе, В. Котова, Г. Казьмирчука та ін. 

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі на історичному 
факультеті КНУ існує школа декабристознавців, очолювана Г. Казьмирчуком, 
яка виникла у середині 1980-х рр. із започаткуванням “Декабристських 
читань” і на початку ХХІ ст., з їх відродженням, досягла найвищої точки свого 
розвитку. За цей час професором Г. Казьмирчуком написано декілька 
монографій, у яких подано комплексний аналіз українського 
декабристознавства, підготовлено низку молодих послідовників, деякі з них 
уже працюють в університеті. Водночас, конкретно-історичні дослідження 
декабризму розвиваються повільніше, ніж історіографічні, а бібліографічний 
напрям в роки незалежності України занепав. На жаль, на інших 
факультетах у роки незалежності України декабристознавчі осередки зникли. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
Декабристознавство нараховує понад 180 років. Протягом цього часу 
змінилося не одне покоління дослідників, які висловили своє бачення з 
окремих проблем теми, відбувалися кардинальні суспільно-політичні, 
культурні та економічні зміни, які, безперечно, впливали на розвиток 
декабристознавства. З 1825 р. до наших днів світ побачили понад 18 тис. 
праць, присвячених “апостолам свободи”. В Україні, де діяли Південне 
товариство і Товариство об’єднаних слов’ян, було створено конституційний 
проект майбутньої Росії “Руську Правду”, утворилась власна школа 
декабристознавства. Найбільший декабристознавчий осередок сформувався 
в Київському університеті. 

1. У дореволюційний час до окремих аспектів руху декабристів 
звертались українські громадсько-політичні діячі: кирило-мефодіївці, члени 
Харківсько-Київського таємного товариства, М. Драгоманов. Саме вони 
першими розпочали пропагувати декабристські ідеї в Україні, вбачали у них 
своїх попередників. Щоправда, цінних для науки висновків вони, як правило, 
не робили. 

На рубежі ХІХ і ХХ ст. і, особливо, після революції 1905–1907 рр. 
розпочинається активне вивчення декабризму в Університеті 
Св. Володимра. В. Іконников, П. Голубовський, М. Дашкевич, М. Василенко 
створюють окремі статті, у котрих порушують декабристознавчу 
проблематику. Фундатором університетського декабристознавства по праву 
вважається професор М. Довнар-Запольський, який не лише створив 
оригінальні праці про декабристів, що не втратили свого наукового значення 
і в наш час, вперше опублікував текст програмних документів Товариства 
об’єднаних слов’ян “Правил” і “Клятви”, але й через Історико-етнографічний 
гурток, що функціонував в університеті під його керівництвом з 1903 по 
1920 рр., підготував цілу плеяду послідовників. У цей же час зароджується і 
філологічна течія в українському декабристознавстві, біля витоків якої стояв 
В. Маслов – один з найвідоміших дослідників творчості К. Рилєєва. 

В цілому, в умовах Російської імперії вченим університету вдалося 
досить багато. Досліджувалися діяльність Південного і Північного таємних 
товариств, підготовка і хід збройного повстання, літературна діяльність 
декабристів. Щоправда, залишилися й “білі плями” – діяльність ранніх 
декабристських товариств, перебування на каторзі і в засланні тощо. У цей 
час декабристський рух розглядався як загальноросійське явище, щоправда, 
науковці університету більше уваги приділяли діяльності декабристів в 
Україні. 

2. 1917 рік змінив долю країни. Лютнева революція зробила доступними 
для дослідників величезну кількість архівних документів про декабристів. 
Прихід до влади більшовицької партії ознаменував собою початок нового 
періоду вітчизняного декабристознавства. З наукової арени поступово 
сходять дореволюційні науковці, натомість до вивчення актуальних проблем 
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руху “споборників святої волі” долучається нова генерація вчених: 
В. Базилевич, О. Гермайзе, П. Филипович та ін. 

У Києві діяли два основні центри вивчення руху “апостолів свободи”: 
Київський інститут народної освіти (колишній університет) та ВУАН. У 1925 р. 
в республіці відбувалися масштабні урочистості з нагоди 100-річчя 
збройного виступу декабристів, з’явився вагомий пласт ювілейної 
літератури. Напередодні ювілею академік М. Грушевський запропонував 
вченим розв’язати проблему: українські декабристи чи декабристи в Україні? 
О. Гермайзе сформулював основні положення концепції українського 
декабризму, основним фактором якої був винятковий вплив історії України 
на формування світогляду декабристів. Вчені штучно протиставляли вимоги 
Товариства об’єднаних слов’ян програмним вимогам Південного товариства, 
яке вважалось відірваним від місцевих умов. У 1930-х рр. більшість київських 
декабристознавців були репресовані, а дослідницький осередок припинив 
існування. 

3. Протягом другої половини 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. у науці 
запанувала реакція. У 1938 р. вийшов “Короткий курс історії ВКП(б)”, 
відступати від канонів якого було суворо заборонено. Декабристознавство 
було відкинуте на десятки років назад. 

Кінець 1940-х – середина 1950-х рр. – зародження нового етапу 
університетського декабристознавства. Політична “відлига” дозволяла 
більш-менш об’єктивно досліджувати складні питання декабристського руху. 
Лідером радянського декабристознавства стала М. Нєчкіна, яка сформувала 
надзвичайно потужну школу своїх послідовників. Проте, її погляди поступово 
перетворилися на догму, відступ від них став практично неможливий. Її праці 
завершують створення ленінсько-герценівської (революційної) концепції 
декабризму. 

У Київському університеті активно діяли осередки вивчення проблеми на 
факультетах: історичному (А. Буцик, В. Котов, Р. Іванова, О. Литвин, 
Г. Казьмирчук), юридичному (В. Покровський, М. Закревський, Н. Прозорова), 
філологічному (В. Маслов, І. Пільгук, І. Заславський, З. Кирилюк, М. Гнатюк), 
філософському (П. Волощенко, М. Дейнеко, П. Коваль). 

В Україні було широко відсвятковано 150-літній ювілей з дня повстання 
декабристів. Проте, декабристи в працях українських радянських вчених 
суцільно революціонізувалися, мала місце їх ідеалізація. Рух декабристів 
розглядався як єдине ціле, на відмінності між таємними товариствами не 
звертали уваги. 

4. Перебудова середини 1980-х рр. відкрила доступ до багатьох 
незаслужено забутих, викреслених з історії праць наших попередників, дала 
змогу більш-менш вільно висловлювати свої думки. Наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. почастішали наукові декабристознавчі конференції. Зокрема, у 1987 р. 
в Київському університеті відбулися Перші “Декабристські читання”, які стали 
справжнім генератором нових думок та ідей. Участь у них брали провідні 
декабристознавці України, Москви, Гродно, Архангельська, інших регіонів 
СРСР. Проте, разом з позитивними тенденціями, намітився й спад інтересу 
до проблеми. Поява раніше невідомих матеріалів з інших аспектів історичної 
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науки змусила багатьох вчених відійти від вивчення руху декабристів, де не 
можна завоювати собі популярність якоюсь епатажною знахідкою. 

5. Після проголошення незалежності України рух декабристів чомусь 
потрапив до неперспективних тем. Деякі дослідники зарахували його до 
російської історії, вивчати яку в Україні начебто непотрібно. Свобода і 
демократія настільки забили памороки деяким публіцистам від науки, що їх 
почали трактувати як вседозволеність. Історичне минуле стало предметом 
аналізу ЗМІ, багато з яких мають не найкращу репутацію. 

Брак коштів вразив історичну науку. Видання наукових праць, робота в 
архівах Москви і Санкт-Петербурга стали практично неможливими для 
вітчизняних вчених з огляду на високу вартість. Період вивчення декабризму 
в “національних квартирах” призвів до втрати зв’язків між дослідниками. До 
того ж, на теренах Російської Федерації поширився монархічний і 
шовіністичний підхід до вивчення руху декабристів. В університеті зберігся 
осередок на історичному факультеті, який зосередив свої зусилля на 
дослідженні історіографії проблеми. 

Справжній прорив було зроблено у грудні 2000 р., коли в Україні вдалося 
відродити проведення науково-теоретичних конференцій “Декабристські 
читання”. Значну роботу з розвитку вітчизняного декабристознавства 
проводить професор Київського університету Г. Казьмирчук, навколо якого 
поступово об’єднується нова генерація дослідників. 

Активна діяльність лідерів, глибокий документалізм досліджень, 
застосування територіального (обласного) методу, інтерес до декабристів-
літераторів і краєзнавчих аспектів руху декабристів вирізняють 
університетський осередок декабристознавства. 

Отже, Київський університет є одним з провідних декабристознавчих 
осередків не лише в Україні, але й у світі. 
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Центральний державний історичний архів у м. Києві 
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Ф. 262. Особовий фонд М. В. Довнар-Запольського 
Оп. 1. 
Спр. 2. Краткая биография Довнар-Запольского М. В., с указанием его научной 

работы. 
Спр. 20. Копия заявления и докладная записка председателя историко-

этнографического кружка при Киевском университете Довнар-Запольского М. В. в 
деканат историко-филологического факультета о деятельности кружка; список работ 
членов кружка 1911–1912 гг. 

Спр. 22. Программы и афиши публичных лекций Довнар-Запольского, 
пригласительные билеты на заседания Историко-Этнографического кружка при 
Киевском университете. 

Спр. 25. Переписка председателя студенческого историко-этнографического 
кружка профессора Довнар-Запольского с Министром народного просвещения, 
попечителем Киевского учебного округа и правлением Киевского университета о 
деятельности кружка. 

Спр. 28. Копии докладных записок председателя историко-этнографического 
кружка Довнар-Запольского М. В. Министру народного просвещения об утверждении 
устава и деятельности студенческого историко-этнографического кружка. 

Спр. 36. Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов. 
Спр. 109. Довнар-Запольский М. В. Библиография к работе “Тайное общество 

декабристов”. 
Спр. 110. Довнар-Запольский М. В. Библиографические карточки к теме “Эпоха 

Александра І”. 
Спр. 189. Проект устава и устав студенческого историко-этнографического кружка. 
Ф. 442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора 
Оп. 810, спр. 185. О тайном обществе между студентами Киевского и Харьковского 

университетов. 
Ф. 486. Київська палата цивільного суду 
Оп. 5, спр. 96. Киевской Палаты Гражданского суда на Записку ведущихся писем 

за 1837 год. 
Ф. 849. Особовий фонд В. С. Іконникова 
Оп. 1, спр. 27. Конспект лекций по русской истории. 
Ф. 1672. Особовий фонд Є. М. Іванова 
Оп. 1. 
Спр. 246. Обзор исторической литературы по вопросу о масонских ложах. 
Спр. 391. Письма В. Мияковского о высылке сборника “Декабристы на Украине”. 
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України 
Ф. 166. Народний комісаріат освіти 
Оп. 12, спр. 1524. Автобіографія проф. Гермайзе. 
Оп. 12, спр. 5447. Список друкованих праць проф. Оглобліна за 1925 р. 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 
Ф. 1. 
Оп. 20, спр. 2924. Докладная записка Всеукраинской АН в ЦК КП(б)У о Всесоюзной 

конференции историков-марксистов, приложения к ней. 
Державний архів міста Києва 

Ф. 16. Київський університет 
Оп. 464, спр. 432. Справа Базилевича В. М. 
Оп. 465, спр. 2304. Справа Гермайзе Й. Г. 
Оп. 465, спр. 3350. Справа Л. П. Добровольського. 
Оп. 465, спр. 10940. Справа П. П. Филиповича. 
Ф. 153. Київський комерційний інститут 
Оп. 1, спр. 52. Дело Киевского Коммерческого Института и. о. директора 

Митрофана Викторовича Довнар-Запольского 



 150 

Державний архів Одеської області 
Ф. 45. Императорский Новороссийский университет 
Оп. 4, спр. 1224. Особова справа Л. П. Гроссмана. 
Ф. 153. Особовий фонд І. А. Линниченка 
Оп. 1, спр. 120. Заметки И. А. Линниченко о крестьянине из Василькова – 

современнике декабристов. 
Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

НАНУ ім. В. І. Вернадського 
Ф. І. 
Од. зб. 26833. Биография Гофмана Модеста Людвиговича. 
Од. зб. 45997. Міяковський В. [Багалію] Дмитру Івановичу. Лист 10 листопада 

1925 р. 
Од. зб. 45998. Міяковський В. [Багалію] Дмитру Івановичу. Лист 25 вересня 1926 р. 
Од. зб. 46001. Міяковський В. [Багалію] Дмитру Івановичу. Лист 15 жовтня 1928 р. з 

Києва. 
Од. зб. 46002. Міяковський В. [Багалію] Дмитру Івановичу. Лист 19 лютого 1929 р. 
Ф. 243. Особовий фонд Маслова Василя Івановича 
Од.  зб.  83.  Маслов В.  И.  Пушкин и декабристы.  Доклад и аннотация к нему.  (Май 

1949 г.) 
Од. зб. 324. Маслов Василий Иванович. Краткая автобиография. 
Од. зб. 326. Маслов Василий Иванович. Характеристики. 
Од. зб. 327. Маслов Василий Иванович. Личный листок по учету кадров. 
Од. зб. 345. Лобода А. М. Отзыв об отчёте профессорского стипендиата Маслова 

Василия за 1910 год. 
Од. зб. 589. Мушкетик Ю. “Писатели-декабристы в борьбе за русскую самобытную 

национальную литературу”. Курсовая студенческая работа (1951–1952). 
Од. зб. 1084. Белецкий А. И. Отзыв о научной работе Василия Ивановича 

Маслова. 
Од. зб. 1086. Гудзий Н. Отзыв о диссертации В. И. Маслова “Литературная 

деятельность К.Ф. Рылеева”. 
Архів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1950 р., спр. 48-ППС. Особова справа Шевченка Федора Павловича. 
1951 р., спр. 6-ППС. Особова справа Волощенка Павла Івановича. 
1952 р., спр. 26-ППС. Особова справа Покровського Володимира Сергійовича. 
1953 р., спр. 25-ППС, Особова справа Кузовкова Гната Васильовича. 
1959 р., спр. 306-ППС. Особова справа Маслова Василя Івановича. 
1973 р., спр. 40-ППС. Особова справа Коваля Пантелія Денисовича. 
1975 р., спр. 10-ППС. Особова справа Гнатюка Миколи Пилиповича. 
1979 р., спр. 10-ППС. Особова справа Буцика Андрія Калістратовича. 
1980 р., спр. 14-ППС. Особова справа Закревського Миколи Федоровича. 
1987 р., спр. 56-ППС. Особова справа Котова Віктора Никифоровича. 
1989 р., спр. 112-ППС. Особова справа Кирилюк Зінаїди Василівни. 
1993 р., спр. 180-ППС. Особова справа Іванової Раїси Петрівни. 
1994 р., спр. 48-ППС. Особова справа Литвин Ольги Кузьмівни. 
1995 р., спр. 81-ППС. Особова справа Прозорової Наталії Сергіївни. 
1997 р., спр. 68-ППС. Особова справа Жадька Віктора Олексійовича. 
Спр. 23-асп. Особова справа Казьмирчука Григорія Дмитровича. 
Спр. 36-асп. Особова справа Рафальського Олега Олексійовича. 
Спр. 83-асп. Особова справа Закревського Миколи Федоровича. 
Спр. 159-асп. Особова справа Литвин Ольги Кузьміни. 
Спр. 244-асп. Особова справа Сергієнка Григорія Яковича. 
Спр. 255-асп. Особова справа Кирилюк Зінаїди Василівни. 
Спр. 509-асп. Особова справа Бродської Ірини Ісааківни. 



 151 

1991–1994, спр. 32-пош. Особова справа Вавренюка Руслана Станіславовича. 
1974 р., спр. 329 (с). Особова справа Казьмирчука Григорія Дмитровича. 
1979 р., спр. 1734 (с). Особова справа Чумака Леоніда Антоновича. 
1989 р., спр. 1033 (с). Особова справа Коптєва Ігоря Миколайовича. 
1993 р., спр. 2505 (с). Особова справа Тарасюка Валерія Анатолійовича. 
1994 р., спр. 685 (с). Особова справа Жвакіна Артура В’ячеславовича. 
 
1.3. Опубліковані документи 
Багалій Д. І. Із автобіографії // З іменем святого Володимира: Київський 

університет у документах, матеріалах, спогадах сучасників / Упор. В. Короткий, 
В. Ульяновський. – Кн. 1. – К., 1994. – С. 278. 

Верба І. “В моїх працях є самостійна, незалежна бунтівна думка”. Вибрані листи 
М. Слабченка до О. Оглоблина // Вісник НАН України. – 1997. – №3–4. – С. 77–90. 

Крупницький Б. Д. З студентських спогадів історика // Alma mater. Університет 
святого Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920: 
Упорядн.: В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. – Кн. 1. Університет св. Володимира між 
двома революціями. – К., 2000. – С. 274–277. 

Лист В. М. Базилевича до невідомого / Підгот. до друку Г. Д. Казьмирчук, 
О. В. Вербовий // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – Т. 3. – К., 2003. – 
С. 244–246. 

Листи Володимира Міяковського до Дмитра Багалія / Підготували до друку 
Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – 
Т. 4. – К., 2005. – С. 173–180. 

Листи П. Х. Граббе до П. Г. Галагана / Підгот. до друку Г.Д. Казьмирчук, 
В.С. Дмитрієв // Там само. – С. 236–244. 

Пичета В. И. Воспоминания о Московском университете // Московский 
университет в воспоминаниях современников. 1755–1917. – М., 1989. – С. 587. 

Романовский В. А. К истории подготовки профессорских кадров в 
дореволюционное время // Alma mater. Університет святого Володимира напередодні 
та в добу Української революції 1917–1920: Упорядн.: В. А. Короткий, 
В. І. Ульяновський. – Кн. 1. Університет св. Володимира між двома революціями. – 
К., 2000. – С. 278–292. 

Синявський А. Л. П. Добровольський у споминах // Україна. – К., 1930. – № 42–
43. – С. 99–118. 

Филипович О. Спогади про брата // Безсмертні: збірник спогадів про М. Зерова, 
П. Филиповича і М. Драй-Хмару. – Мюнхен, 1963. – С. 103–125. 

 
 
 

2 Література 
 
2.1. Бібліографічні покажчики 
Восстание декабристов: Библиография / Сост. Н. М. Ченцов. Под ред. 

Н. К. Пиксанова. – М.; Л., 1929. – 792 с. 
Движение декабристов: Библиографический указатнль газетных материалов 

(1976–1989 гг.) / Сост.: Г. Д. Казьмирчук, А. С. Каревин, Ю. П. Павлов. Под ред. 
Г. Д. Казьмирчука. – К., 1990. – 29 с. 

Движение декабристов. Указатель литературы. 1928–1959 / Сост. Р. Г. Эймонтова. 
При участии А. А. Соленниковой. Под общ. ред. М. В. Нечкиной. – М., 1960. – 436 с. 

Движение декабристов: Указатель литературы. 1960–1976 / Ред.-сост. 
Р. Г. Эймонтова. Отв. ред. М. В. Нечкина. – М., 1983. – 302 с. 
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Движение декабристов: Указатель литературы. 1977–1987 / Г. Д. Казьмирчук, отв. 
ред. Сост.: Г. Д. Казьмирчук, Р. С. Вавренюк, А. С. Каревин и др. – К., 1988. – 194 с. 

Движение декабристов: Указатель литературы. 1990 г. / Сост.: Г. Д. Казьмирчук 
(отв. ред.), А. В. Силкин, Р. С. Вавренюк. – К., 1991. – 87 с. 

Движение декабристов: Указатель литературы. 1977–1992 / Науч. ред. 
С. В. Мироненко. – М., 1994. – 360 с. 

Декабристы: Библиографический указатель литературы. 1984–1986 гг. / Сост. 
Казьмирчук Г. Д., Вавренюк Р. С., Рафальский О. А., Соловьёва Т. Н. – К., 1987. – 77 с. 

Декабристы: Библиографический указатель. 1988 г. / Сост.: Г. Д. Казьмирчук, 
Р. С. Вавренюк, Н. Ф. Селивачева. – К., 1990. – 40 с. 

Декабристы: Указатель литературы. 1989 г. / Сост.: Г. Д. Казьмирчук, А. В. Силкин, 
А. И. Богданенко. – К., 1990. – 56 с. 

Казьмирчук Г. Д. Движение декабристов. Юбилейная литература. 1975–1977 гг. – 
К., 1979. – 131 с. 

Казьмирчук Г. Д., Силкин А. В. Декабристы А. И. Борисов (1798–1854) и 
П. И. Борисов (1800–1854): Рекомендательный указатель литературы. – К., 1991. – 
21 с. 

Літаратурны працы доктора руской исторії Мітрофана Віктаравіча Доунар-
Запольского. У хронологічним парадку за 45 лет. 1883–1928 // Запіскі Адзелу 
гуманітарних навук. – Кн. 8. Працы клясы гісторні. – Т. ІІІ. – Мінск, 1929. – С. 566–570. 

Селиванов Вл. Декабристы. 1825–1925. Систематический указатель русской 
литературы. – Л., 1925. – 164 с. 

 
2.2. Науково-дослідна література 
Базилевич В. Ювилей декабристів у Київі // Декабристи на Україні. – К., 1926. – 

С. 199–200. 
Бескровный Л. Г. Проблемы историографии движения декабристов // Проблемы 

истории русского общественного движения и исторической науки. – М., 1981. – С. 251–
262. 

В. Б. Пам’яті Л. П. Добровольського // Декабристи на Україні. – Т. ІІ. – К., 1930. – 
С. 181–184. 

Верба І. В. Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні. – К., 1991. – 374 с. 
Вербовий О. Повстання Чернігівського піхотного полку у науковій спадщині  

В. М. Базилевича // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – 
К., 2001. – С. 41–48. 

Вербовий О. Діяльність Південного товариства в дослідженнях В. М. Базилевича // 
Декабристські читання. – Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 61–68. 

Вербовий О. Історіографія наукової спадщини українського декабристознавця 
Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні: дослідження й 
матеріали. – Т. 3. – К., 2003. – С. 157–170. 

Вербовий О. В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Митрофановича 
Базилевича (1892–1943): Дис... канд. іст. наук: 07.00.06. – К., 2005. – 191 с. 

Вербовий О. Життєвий шлях українського декабристознавця Василя 
Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – 
Т. 5. – К., 2007. – С. 111–143. 

Владимирский-Буданов М. Ф. История императорского университета 
св. Владимира. Т. 1. Университет св. Владимира в царствование императора Николая 
Павловича. – К., 1884. 

Водотика С., Мазур І. Творча спадщина визначного українознавця. До сторіччя з 
дня народження Осипа Гермайзе // Київська старовина. – 1992. – № 6. – С. 104–111. 

Водотика С. Г., Кондрашов В. Ф. О. Ю. Гермайзе // УІЖ. – 1992. – № 12. – С. 80–
90. 
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Войцехівська І. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. – 
К., 1998. – 124 с. 

Войцехівська І. Володимир Іконников: Джерелознавчі студії. – К., 1999. – 360 с. 
Воронкова Т. І. Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) // Рукописна та 

книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та 
бібліотечних фондів. – Вип. 1. – К., 1993. – С. 154–164. 

Гапусенко І. М., Олійник Л. В. Висвітлення руху декабристів на Україні в радянській 
історіографії // УІЖ. – 1975. – С. 121–127. 

Гречанюк С. Колосом стигне слово // Репресоване “відродження” / Упор. 
О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – К., 1993. – С. 291–322. 

Губицький Л. Декабристський рух у науковому доробку членів Історичного 
товариства Нестора-літописця // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 
К., 2001. – Вип. ІІІ. – С. 48–55. 

Губицький Л. Оцінки поглядів декабристів на селянське питання в Історичному 
товаристві Нестора-літописця // Декабристські читання. – Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 68–
79. 

Губицький Л. Декабристські мемуари у творчості Є. Кивлицького // Декабристські 
читання. – Вип. VІІІ. – К., 2001. – С. 61–63. 

Дмитриенко М. Столетний юбилей декабристов в Украине и украинская 
историография последующих лет // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 
Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 62–78. 

Добровольський Л. П. Decembriana. До підсумків юбілейної літератури про 
південний декабризм // Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича 
Багалія. З нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової 
діяльности. – К., 1927. – С. 901–921. 

Довгопол В. О. Ю. Гермайзе про рух декабристів в Україні // Декабристські 
читання. – Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 79–83. 

Дудко О. О. Советская историография о формировании революционного 
мировоззрения декабристов (вторая половина 30-х – первая половина 50-х годов) // 
Декабристские чтения. – Вып. ІІІ. – К., 1990. – С. 93–98. 

Замлинський В. О. Історична школа Київського університету // 150 років розвитку 
вітчизняної історичної науки у Київському університеті: Матеріали Респ. наук.-практ. 
конфер. – К., 1993. – С. 5–8. 

Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. – 
К., 1971. – 234 с. 

Казьмирчук Г. Д. Деякі питання історіографії повстання Чернігівського полку в 
дослідженнях істориків України (1918–1976 рр.) // Вісник Київ. ун-ту. Історія. – 
Вип. 19. – 1977. – С. 90–97. 

Казьмирчук Г. Д. Движение декабристов в новейших исследованиях историков 
Советской Украины (1956–1980 гг.) // Актуальные историографические проблемы 
отечественной истории ХVІІ–ХІХ вв.: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск, 1982. – 
С. 145–154. 

Казьмирчук Г. Д. Дворянский этап освободительного движения в юбилейных 
исследованиях декабристоведов Советской Украины // Казьмирчук Г. Д. Движение 
декабристов. Юбилейная литература. 1975–1977 гг. – К., 1979. – С. 5–16. 

Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів у дослідженнях істориків Радянської України 
(1918 р. – середина 30-х років) // Вісник Київ. ун-ту. Іст. науки. – Вип. 24. – 1982. – 
С. 79–87. 

Казьмирчук Г. Д. Висвітлення у новітній радянській літературі проблем 
декабристського руху // УІЖ. – 1985. – № 12. – С. 102–111. 

Казьмирчук Г. Д. Декабристський рух у дослідженнях істориків Радянської України 
(середина 30-х – друга половина 50-х рр.) // Казьмирчук Г. Д. “... Все, що посіяне, 
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зійде... ” (Нариси суспільно-політичного руху Росії першої половини ХІХ ст.) – 
К., 1988. – С. 30–39. 

Казьмирчук Г. Д. 150-річчя повстання декабристів. (Ювілейні дні на Україні) // 
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ДОДАТКИ 
 
 
 

Докладная записка председателя студенческого историко-этнографического 
кружка М. В. Довнар-Запольского министру народного просвещения 

 
Ваше Высокопревосходительство 

Милостивый Государь 
Лев Аристидович 

В бытность Вашу в Киеве я имел честь доложить Вам о деятельности 
руководимого мною в течение десяти лет студенческого Историко-
Этнографического кружка и о тех затруднениях, которые испытывает кружок при 
печатании своих научных трудов. Я тогда же докладывал Вам, что руководимый 
мною семинарий в течение целых десяти лет специализировался преимущественно 
на разработке правовых вопросов Московского периода русской истории (ХV и 
XVII в.в.) и что членами Кружка – студентами уже напечатано значительное 
количество научных работ, из которых во многих привлечен для разработки также 
архивный материал. И в настоящее время есть работы, ждущие своей очереди в 
редакции “Университетских Известий”, есть работы, заканчивающиеся подготовкой 
к печати. Студенческим работам обыкновенно подолгу приходится ждать очереди 
до поступления в типографию: медленность работы университетской типографии, 
заваленной многими изданиями профессоров и оффициальным материалом, 
отражается на крайнем промедлении в выходе в свет студенческих работ. С 
горечью мне иногда приходилось передавать работы моих учеников в другие 
издания. Напр., и сейчас печатается обширная работа о шведском путешественнике 
Де-Родес, написанная ныне профессорским стипендиатом Курцом, начатая им еще 
на студенческой скамье. Трудность печатания работ, представляющих собою 
несомненную научную ценность, промедление в напечатании их – все это 
угнетающе действует на склонность к науке молодых людей и проявляющих в 
научной работе несомненные способности. Между тем задачей своей кафедры я 
ставлю возможно широкое привлечение молодежи к конкретной научной работе: 
при таком систематическом приучении я имею возможность делать отбор лучших 
из них, оставляя на кафедре, другие же, попав потом в качестве учителей в 
провинцию, делаются полезными научными работниками в местных ученых 
обществах, разрабатывают местные архивы, это полезно для науки, дает здоровое 
занятие провинциальному учителю, создает ему известного рода престиж в глазах 
общества и в глазах учащихся. 

К сожалению, как я только что сказал в Киеве очень трудно систематически 
проводить эти мысли, вследствие затруднений, встречаемых при печатании работ, 
бюджет “Университетских Известий” недостаточен и, естественно, что приходится 
или отказываться от студенческих работ или проводить их с большими 
затруднениями и промедлениями. Расширить бюджет “Известий” у Совета средств 
нет. 

Есть причины, в силу которых я позволил себе обратиться к Вам с просьбой о 
субсидии Историко-Этнографическому Кружку на издание его научных работ. Мне 
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приятно вспомнить, что мой доклад Вам и мое ходатайство встретили в Вас весьма 
благосклонное отношение. Позволю себе прибавить, что Ваше лестное внимание [к] 
кружку произвело отличное впечатление, как на студентов – членов Кружка, так и 
на студентов с ним не связанных, когда об этом распространилась молва. 

Я тогда же докладывал Вам, что хлопочу о разрешении субсидии в одну тысячу 
рублей, по случаю десятилетия кружка на издание теперь накопившихся работ и по 
600 рублей ежегодной субсидии на будущее время. Вы тогда несколько оспаривали 
сумму, но, впрочем, выразили намерение считаться с предоставлением нашего 
Совета. Теперь я имею удовольствие сообщить Вам, что мое ходатайство было 
разсмотрено Советом и, по моим предположениям, уже может находиться в 
Министерстве. Совет ходатайствует о субсидии в том размере, в каком я просил и 
Вас и о каком я сделал представление. Могу заверить Вас, что научная 
продуктивность семинария вполне соответствует и даже в общем превосходит 
просимую сумму. Позволю себе добавить, что я имею в виду лишь студенческие 
работы, но профессорские стипендиаты являются также деятельными участниками 
кружка и даже приват-доценты, вышедшие из членов кружка, не разрывают с ним 
связи. Поэтому, если бы студенческих работ в том или другом году случайно 
оказалось недостаточно для израсходования этой по существу, небольшой суммы в 
600 р. в чем я сомневаюсь, то будет вполне справедливо предоставить место 
старшим членам кружка, особенно профессорским стипендиатам, которые в 
редакции наших “Известий” по существу занимают такое же положение, как и 
студенты. 

Еще раз искренне благодарю Вас за Ваше благосклонное отношение к Кружку и 
пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокое мое личное уважение и 
искреннюю преданность. 

 
Джерело: ЦДІАУК. – Ф. 262, оп. 1, спр. 25, арк. 4–5 зв. 
 
 
 

Копия докладной записки председателя студенческого историко-
этнографического кружка М. В. Довнар-Запольского 

попечителю Киевского учебного округа 
 
Историко-Этнографический Кружок при Университете Св. Владимира. Под 

председательством Проф. М. В. Довнар-Запольского. Киев, февраля дня 1914 г. №... 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

Господину Попечителю Киевского Учебного Округа 
Представляя при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства 

видоизмененный проект устава Студенческого Историко-Этнографического 
Кружка при ИМПЕРАТОРСКОМ Университете Св. Владимира, имею честь 
покорнейше просить о представлении этого устава на утверждение Господина 
Министра Народного Просвещения. При этом считаю долгом довести до сведения 
Вашего Превосходительства, что Историко-Этнографический Кружок, существуя с 
1903 года, руководствовался в своей деятельности уставом, утвержденным в год 
основания Кружка, как Советом Университета, так и Господином Министром 
Народного Просвещения. С развитием более интенсивной научной работы, рамки 
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деятельности устава потребовали некоторого расширения, что и вызвало 
желательность изменения некоторых параграфов устава. В измененном виде устав 
был представлен на разсмотрение Совета Университета и после утверждения 
последним, был представлен через Управление Киевского Учебного Округа в 
Министерство, но ответа не последовало. 

Между тем, научная деятельность Кружка непрестанно развивалась, 
увеличилось как количество заседаний, так количество сообщений, выслушанных в 
этих заседаниях. Многие из докладов, читанных в Кружке помещались 
впоследствие в качестве статей и книг в “Университетских Известиях”. Киевские в 
“Журнале Министерства Народного Просвещения”, в “Чтениях Общества Истории 
и Древностей Российских”, в “Трудах Ученых Архивных Комиссий” и других 
научных изданиях. 

Ныне, в виду того, что на деятельность Историко-Этнографического Кружка 
было обращено внимание Министерства Народного Просвещения и ассигнованы 
Кружку средства на издание трудов его членов, работа кружка получила более 
прочное основание. Вместе с этим является настоятельная потребность в изменении 
ныне действующего устава 1903 года, сообразно утвержденному Советом 
Университета уставу 1907 года и новым условиям работы. 

Является в высшей степени желательным сохранить Кружку его старых членов, 
продолжающих интересоваться наукой и деятельностью Кружка. Члены эти, по 
преимуществу, приват-доценты Университета и профессорские стипендиаты. 

Кроме того, Кружок просит разрешить ему пригласить гостей из числа 
слушательниц Высших Женских Курсов в Киеве. 

Подобного рода разрешения уже давались Председателем и этот выяснил, что 
число посетительниц не бывает велико и, что контингент слушательниц состоит из 
лиц, действительно интересующихся наукой. 

На основании всего вышеизложенного Историко-Этнографический Кружок при 
ИМПЕРАТОРСКОМ Университете Св. Владимира усердно просит Ваше 
Превосходительство исходатайствовать перед Господином Министром Народного 
Просвещения согласия на утверждение этого устава. 

Председатель кружка. 
 
Джерело: ЦДІАУК. – Ф. 262, оп. 1, спр. 25, арк. 6–7. 
 
 
 

Копия докладной записки председателя студенческого историко-
этнографического кружка М. В. Довнар-Запольского министру народного 

просвещения 
 
Студенческий Историко-Этнографический Кружок при Университете 

Св. Владимира. 
Под председат. Проф. М. В. Довнар-Запольского. 
Киев, 1915 г. 

ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ 
Господину Министру Народного Просвещения 



 160 

Позволяю себе представить на благоусмотрение Вашего Сиятельства 
видоизмененный проект устава руководимого мною студенческого Историко-
Этнографического Кружка при Университете Св. Владимира с покорнейшею 
просьбою не отказать в утверждении этого устава. 

При этом считаю долгом своим пояснить, что руководимый мною Кружок 
существует с осени 1903  года.  В течение этого времени членами Кружка –  рядом 
поколений студенческой молодежи и частью профессорскими стипендиатами 
напечатано более 50 научных работ, из которых многие представляют собою весьма 
солидные и по объему и по значению научные работы. Главной задачей научной 
деятельности руководимого мною Кружка является изучение наиболее трудных и 
доселе неразработанных вопросов истории хозяйства и социальной истории 
Московского периода. Труды членов Кружка выходили отдельными книгами и 
брошюрами, а в последние годы Кружок выпускает собственное издание – сборник 
статей. Эта краткая справка о деятельности Кружка, как мне кажется, в достаточной 
мере характеризует известного рода устойчивую научную традицию, с годами 
выработавшуюся в недрах этого студенческого научного Кружка. 

Упрочившийся таким образом в научном отношении Кружок, составляющий в 
течении двенадцати лет мой семинарий, действует в настоящее время на основании 
устава в значительной мере не соответствующего научному значению Кружка. 
Устав Кружка был утвержден Министерством в 1903 году, когда в Киеве не было 
еще Высших Женских Курсов и когда вообще широкой научной деятельности 
студенческого семинария нельзя было предвидеть. Я и сам тогда был только 
начинающим профессором. С течением времени, обстоятельства изменились. Моя 
кафедра счастлива тем, [что] дает науке почти ежегодно профессорских 
стипендиатов и теперь работаю не один, но имею уже нескольких приват-доцентов, 
вышедших из числа моих учеников. Все эти молодые ученые прошли через мой 
семинарий, и было бы несправедливо и мало поучительно для подрастающих 
поколений, находящихся еще на студенческой скамье, чтобы молодые ученые 
порывали научную связь с воспитавшей их семинарией. Казалось бы вполне 
оправданно допустить к посещению заседания семинария и к чтению в нем 
докладов и слушательниц Высших Женских Курсов в Киеве. 

Устав 1903 года допускает к участию в Кружке только студентов Университета. 
В 1907 г. по моему представлению Историко-Филологический Факультет одобрил 
измененный проект Устава, и представил его в Совет Университета. По одобрению 
в Совете Устав был направлен через Учебный Округ на утверждение в 
Министерство, но, на сколько мне известно, до сих пор это представление Совета 
не дошло до Министерства. 

И в силу последнего обстоятельства и позволяю себе непосредственно 
обратиться к Вашему Сиятельству с покорнейшею просьбою разсмотреть вопрос о 
новом уставе Кружка и утвердить его. 

В проекте нового устава есть только две статьи, представляющие собою 
существенное отличие от устава 1903 г., именно: примечание второе к § 2, по 
которому могут оставаться членами Кружка те его члены, которые по окончании 
Университета продолжают занятия наукой, и § 9, по которому кроме студентов в 
заседания в качестве гостей допускаются слушательницы Высших Женксих Курсов. 

Таким образом по существу я прошу Ваше Сиятельство разрешить мне на 
законном основании объединять в моем научном семинарии моих учеников, как 
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тех, которые находятся на студенческой скамье, так и тех, которые по окончании 
Университета продолжают заниматься наукой. Это обычно профессорские 
стипендиаты, а в редком случае учители гимназий, которым удалось остаться в 
Киеве,  таких бывает не много.  Наконец,  я прошу допустить в этот семинарий 
наиболее успевающих из моих слушательниц Высших Женских Курсов. 
Университеты западно-европейские гордятся тем, что люди уже окончившие 
Университет продолжают иметь об[щ]ение с профессорами в их семинариях, я же 
много лет <слово не прочитано>, чтобы моя просьба дошла до Министерства, а теперь 
решаюсь обратиться непосредственно к Вашему Сиятельству с просьбой о 
расширении состава семинария, ссылаясь и на свою многолетнюю научную 
деятельность, выразившуюся во многих ученых трудах, и на многолетнюю 
деятельность моего семинария, и на многочисленность работ моих учеников. 

 
Джерело: ЦДІАУК. – Ф. 262, оп. 1, спр. 28, арк. 1–2. 
 
 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Кузовков Игнатий Васильевич 
Фамилия, имя и отчество 

 
Родился я 24 июля 1918 г. в селе Провоторово Болховского района Орловской 

области в семье крестьянина-середняка. Отец сочетал работу в сельском хозяйстве с 
сезонной работой в шахтах Донбасса. Основное занятие родителей до и после 
Октябрьской революции – земледелие. В 1930 году семья вступила в колхоз, где и 
работает по настоящее время. 

Сам я с 9 лет начал учиться. В 1933 году окончил школу колхозной молодёжи, а 
в 1936 году – педагогический техникум в гор. Болхове, Орловской области. В марте 
1936 года вступил в члены ВЛКСМ. С 1936 по 1940 год учился на историческом 
факультете Ленинградского государственного Педагогического Института имени 
А. И. Герцена. Институт окончил с отличием и получил квалификацию 
преподавателя истории и звание учителя средней школы. В марте 1940 года вступил 
кандидатом в члены ВКП (б). 

По окончании Института Наркомпросом РСФСР был направлен на работу в 
качестве преподавателя истории в средней школе в г. Златоуст Челябинской 
области. С 15 августа 1940 г. приступил к работе в качестве преподавателя истории 
в средней школе № 8 и Вечерней средней школе. Одновременно работал 
внештатным инспектором Златоустовского гор. ОНО. 

24 октября 1940 года был призван Златоустовским горвоенкоматом на 
действительную службу в Красную Армию, и 1 ноября 1940 года прибыл в военную 
часть. Служил в 15 Гаубично-Артиллерийском полку 15 танковой дивизии, ХІІ 
Армии. До начала Великой Отечественной войны полк находился в гор. Калуше, 
Станиславской области.  До 1  января 1941  года я был рядовым курсантом 1-й 
учебной батареи, с 1 января 1941 г. по 15 мая 1941 г. – заместителем политрука и 
секретарём Президиума КСМ организации батареи, с 15 мая по 20 июня 1941 г. – 
заместителем командира парковой батареи по политчасти, а 20 июня 1941 г. был 



 162 

избран освобождённым секретарём Комсомольского бюро полка. В этой должности 
вместе с полком 22  июня 1941  года вступил в Великую Отечественную войну и 
участвовал в боях частей Юго-Западного направления на территории Украины до 
августа 1941 года. 

К началу августа 1941  года части VI  и ХII  Армий были окружены врагом в 
районе Подвысокое Кировоградской области. В ночь с 5 на 6 августа была 
предпринята попытка прорваться из вражеского окружения, но неудачно. Я 
двигался вместе со сборной автоколонной. 6 августа 1941 года в результате 
неточной ориентировки я вместе с тремя другими военнослужащими на 
автомашине случайно въехал в колонну вражеских войск, приняв их издалека за 
свои части, был обезоружен и пленён в районе станции Голованевок Одесской 
области. В ночь с 6 на 7 августа во время конвоирования предпринял неудачную 
попытку побега. Утром 7 августа был снова пойман немцами. После этого 
содержался в лагерях для военнопленных Голованевок, Тернавка, Умань, Иван-
город, Гайсин, Винница, Шепетовка, Острог. Наконец, поздней осенью 1941 года, 
обессиленный и больной, я был помещен в известный фашистский лагерь смерти – 
в так наз. “Гросслазарет” в гор. Славуте Каменец-Подольской области. Здесь, в 
январе 1942 года через обслуживающий медицинский персонал мне удалось 
связаться с подпольной большевистской организацией, действовавшей в тылу врага 
в гор. Славуте, Каменец-Подольской области под руководством врача 
гор. больницы тов. Михайлова Ф. М. С января по июнь 1942 года я выполнял 
поручения этой организации, а 14 июня 1942 года с её помощью бежал из плена и в 
тот же день был направлен с группой товарищей в партизанский отряд Славутского 
района, которым руководил местный сельский учитель, ныне Герой Советского 
Союза А. З. Одуха. 

В дальнейшем вместе с тов.  Одухой я растил этот молодой отряд и руководил 
его боевой деятельностью с ноября 1942  г.  по февраль 1943  г.  –  в качестве 
начальника штаба, а с февраля 1943 по сентябрь 1943 г. – в качестве комиссара 
отряда. Одновременно решением Каменец-Подольского подпольного обкома 
КП(б)У я был назначен вторым секретарем Славутского подпольного райкома  
КП(б)У и руководил подпольем в этом районе. 

В сентябре 1943 года партизанский отряд, выросший до 500 человек личного 
состава и накопивший большой боевой опыт, был по приказу Украинского штаба 
партизанского движения реорганизован в соединение партизанских отрядов 
Каменец-Подольской области. Я был назначен комиссаром этого соединения и 
введён в состав бюро Каменец-Подольского подпольного обкома КП(б)У. К 
моменту расформирования, т. е. к лету 1944 года руководимое мною соединение 
выросло в крупную боевую единицу и насчитывало более 4000 бойцов, входивших 
в 12 партизанских отрядов. Соединение истребило свыше 16 тысяч гитлеровцев и 
пустило под откос 286 вражеских эшелонов. Помимо руководства партийно-
политической работой среди личного состава отрядов и местного населения, я 
принимал личное участие в боевых операциях, причём в бою с врагом 20 декабря 
1942 г. был тяжело ранен. 

Партизанский отряд, а затем соединение, которым я руководил как комиссар, 
находились под непосредственным руководством ЦК КП(б)У и Украинского штаба 
партизанского движения, с которыми поддерживалась бесперебойная радиосвязь. 
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В мае 1944 года по окончании боевой деятельности соединение было 
расформировано,  а я вместе с командиром и штабом был вызван в гор.  Киев для 
составления отчета о боевой деятельности. 10 июля 1944 года отделом кадров ЦК 
КП(б)У я был направлен на работу в качестве заместителя по научной части 
директора вновь создававшейся республиканской выставки “Партизаны Украины в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков”. В этой должности работал до 
февраля 1951 г., т. е. до расформирования выставки, причем с сентября 1949 года – 
по совместительству. 

За время работы на Выставке избирался заместителем секретаря 
парторганизации, депутатом Печерского райсовета, выступал с лекциями, 
докладами по заданиям райкома КП(б)У. Одновременно экстерном сдавал 
кандидатские экзамены при Киевском Государственном Университете и работал 
над диссертацией. 

21  июня 1949  года на Совете Института Истории Украины АН УССР защитил 
диссертацию на степень кандидата исторических наук. В феврале 1950 г. был 
утвержден в этой степени Высшей Аттестационной Комиссией Министерства 
Высшего образования СССР. 

С 1 сентября 1949 года по конкурсу был зачислен на должность старшего 
преподавателя кафедры истории СССР Киевского Госуниверситета. 

1 марта 1951 года решением оргбюро ЦК КП(б)У был направлен на работу в 
качестве первого заместителя Председателя Правления Общества по 
распространению политических и научных знаний Украинской ССР, где и работаю 
в настоящее время.  В связи с этим в Университете с 1  сентября 1951  года был 
переведен на работу в должности доцента по совместительству, т. е. на половину 
ставки. 

В члены ВКП (б) я вступил ещё в июне 1941 года в Армии, но билета получить 
не успел, а в дальнейшем дела о приеме затерялись. Поетому после окончания 
партизанской деятельности Киевский обком КП(б)У восстановил лишь мою 
кандидатскую принадлежность со стажем с 1940 г., а в членах ВКП (б) предложил 
оформиться заново,  что я и сделал в 1945  году в Киеве,  уже работая на 
партизанской выставке. 

Состав семьи: жена – Червоник Галина Павловна, кандидат в члены ВКП (б), 
работает преподавателем истории в 51 средней школе гор. Киева; сын Владимир 12 
лет –  учащийся;  сын Юрий –  4  года.  Отец и мать проживают в колхозе “13  лет 
Октября” Павлоградского района Омской области. Там же проживают три сестры – 
работают в колхозе. Одна сестра учительствует в Павлоградском районе Омской 
области. Брат Василий, 1920 г. р. работает кладовщиком на угольном складе в 
гор. Омске. 

Никто из родственников репрессиям со стороны Сов. власти не подвергался. За 
границей родственников нет. 

Имею правительственные награды: 
1. Орден Красного Знамени; 
2. Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени; 
3. Медаль: “Партизану Отечественной войны” 1 степ. 
4. Медаль: “За победу над Германией”. 
5. Медаль: “За доблестный труд в Отечественной войне”. 
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Партийных взысканий не имел и не имею, к судебной ответственности не 
привлекался. 

Адрес: Киев, ул. Розы Люксембург 71д, кв. 27. 
 
29. 1. 1951 г. 
/Подпись/ 
 
Джерело: Архів КНУ. – 1953 р., спр. 25-ППС, арк. 6–7 зв. 
 
 
 

Ректору Киевского Гос. 
Университета 

 
Осведомившись о подаче заявления в конкурсную комиссию кандидатом 

исторических наук И. В. Кузовковым, желающего быть штатным ст. препод. по 
кафедре истории СССР, я рекомендую и поддерживаю эту кандидатуру. 

Т. Кузовков имеет девять напечатанных научных работ, хорошо написанную и 
защищённую диссертацию, член ВКП (б), партизан, организатор и научный 
руководитель “Выставки партизан Украины” в г. Киеве. Тов. И. В. Кузовков будет 
для кафедры весьма ценным работником по организации исторического кабинета 
по истории СССР как лицо, имеющее большой и ценный опыт по экспозиции 
выставочного исторического материала. 

Проэкт педагогической нагрузки для И. В. Кузовкова мною составлен. В 
предоставлении квартиры не* нуждается. 

 
Заведующий кафедрой, 
проф. А. А. Введенский 

6. VI. 49. 
 
Джерело: Архів КНУ. – 1953 р., спр. 25-ППС, арк. 22. 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
На заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического 

факультета, Киевского Государственного Университета 
тов. ПОКРОВСКОГО ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА 

рождения 1907 года, русского, члена ВКП (б) с 1945 года. 
 
Товарищ Покровский работает заведующим кафедрой теории и истории 

государства и права Киевского Государственного Университета им. Т. Г. Шевченко 
с 1 сентября 1951 года и одновременно ведет лекционные курсы по истории 
политических учений и истории государства и права СССР. 
                                                
* Підкреслено в тексті 



 165 

Тов. Покровский работает над повышением теоретического уровня, лекционные 
курсы ведет в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

За время работы на юридическом факультете  продолжал работать над темой: 
“Общественно-политические и правовые взгляды Радищева”, монография на 
которую находится в печати, издал два выпуска “Очерков по истории русской 
общественно-политической мысли”. Помимо этого в №№ 4, 5 “Научных записок” 
КГУ издано несколько статей тов. Покровского. 

В течение двух лет тов. Покровский осуществлял руководство шестью 
аспирантами кафедры. Из них один защитил диссертацию, три аспиранта 1-го и 2-го 
года обучения. 

Принимал участие в общественной жизни факультета, прочёл две лекции, 
осуществлял руководство научным студенческим кружком, был прикрепленным к 
академической группе для оказания помощи в постановке воспитательной работы. 
Однако участие в общественной работе является совершенно недостаточным, так 
как все вышеуказанные мероприятия проводились тов. Покровским благодаря 
неоднократным напоминаниям со стороны партийного бюро факультета*. 

Тов. Покровский за время пребывания на факультете не посещал партийных, 
комсомольских и профсоюзных собраний, несмотря на неоднократные 
приглашения посетить собрания. В 1950/51 учебном году партийным бюро 
факультета было дано тов. Покровскому поручение – работать консультантом 
профессорско-преподавательского состава, самостоятельно изучающих классиков 
марксизма-ленинизма с которым он не справился и был отстранен. В 1951/52 
учебном году партийное бюро ф-та поручило тов. Покровскому проводить 
консультации по истории ВКП (б) для студентов 5-го курса. Тов. Покровский от 
поручения отказался. 

За ненадлежащее руководство работой научного студенческого кружка  
партийное бюроф-та** ставило отчет тов. Покровского на своем заседании. Однако 
тов. Покровский отказался от отчета и не явился на заседание партийного бюро. 

В системе партийного просвещения на ф-те не занимался, мотивируя это тем, 
что он якобы работает по плану парторганизации Московской юридической школы, 
где он состоит на партийном учете. 
ü *** В 1950/51 и 1951/52 учебных годах тов. Покровский работает по 

совместительству в юридических учебных заведениях городов Москвы и Киева. 
Отказался стать на партийный учет в парторганизации Киевского Государственного 
Университета, который является местом его основной работы, чем нарушил устав 
ВКП (б). 

Тов. Покровский неудовлетворительно руководил работой кафедры теории и 
истории государства и права, что отмечено в решениях партийного комитета 
Киевского Государственного Университета от 26 февраля 1952 года и партийного 
бюро факультета от 2 апреля 1952 года. 

Тов. Покровский нетерпимо относился к критике недостатков в его работе. 
Недостаточно дисциплинирован. 

 

                                                
* Весь абзац перекреслено червоним олівцем. 
** Так у тексті. 
*** Знак поставлено перед абзацем синьою ручкою. 
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Настоящая характеристика утверждена на заседании партийного бюро 
юридического факультета Киевского Государственного Университета 6 июня 1952 
года. 

 
ДЕКАН ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ДОЦЕНТ                                     /ПОДПИСЬ/   /ИНДЫЧЕНКО/ 
 
/ СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОГО БЮРО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА               /ПОДПИСЬ/   /ВАСИЛЕНКО/ 
 
Джерело: Архів КНУ. – 1952 р., спр. 26-ППС, арк. 22–23. 
 
 
 

Копия 
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка 

ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Київ, Володимирська, 60.              Тел. 
№       “4” декабря 1953 р. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на доцента ПОКРОВСКОГО Владимира Сергеевича 
 
По приглашению ректора Киевского государственного университета 

им. Т. Г. Шевченко доц. ПОКРОВСКИЙ В. С. с сентября 1950 года по сентябрь 
1952 года работал на юридическом факультете университета в должности 
заведующего кафедрой теории и истории государства и права и вел лекционные 
курсы: по истории государства и права СССР и по истории политических учений. 

Доц. ПОКРОВСКИЙ В. С., как заведующий кафедрой, много внимания уделял 
постановке научной и учебной работы на кафедре, оказывал большую помощь 
молодым преподавателям и аспирантам в подготовке и написании диссертационных 
работ. 

Доц. ПОКРОВСКИЙ В. С. читал глубоко содержательные и на высоком идейно-
теоретическом уровне лекционные курсы, неоднократно выступал с научными 
докладами на конференциях профессорско-преподавательского состава факультета. 

После освобождения от работы на юридическом факультете Киевского 
государственного университета им. Т. Г. Шевченко по собственному желанию, 
доц. ПОКРОВСКИЙ В. С. не прекращал связи с факультетом и на протяжении 
всего 1953 года оказывал действенную практическую помощь трем аспирантам 
факультета в написании диссертационных работ и авторефератов. 

Доц. ПОКРОВСКИЙ В. С. за время работы на факультете проявил себя 
высококвалифицированным лектором и научным работником. 

 
ДЕКАН 
юридического факультета Киевского 
госуниверситета 

им. Т. Г. Шевченко                                                       /Подпись/    /проф. Матвеев Г. 
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СЕКРЕТАРЬ партийного бюро ф-та                              /Подпись/    /Ткач Ар. П./ 
 
Джерело: Архів КНУ. – 1952 р., спр. 26-ППС, арк. 26. 
 
 
 

Отчёт* 
аспирантки КГУ Кирилюк З. В. 

(срок окончания 1 ноября 1959 г) 
 
В истекшем учебном году мной отрабатывался собранный ранее материал для 

диссертации – “О. М. Сомов критик и беллетрист пушкинской эпохи”. 
За это время написаны вчерне два раздела: “Общественная деятельность 

О. Сомова” и “О. Сомов критик и теоретик литературы”. Составлен план и тезисы 
третьего раздела – “Художественное творчество О. Сомова”. 

На материале первого раздела написана статья “О. Сомов критик и беллетрист 
пушкинской эпохи” [1 печат. лист], которая сдана для публикации в аспирантском 
сборнике. 

В статье “От романтизма к реализму” (О. М. Сомов) [1 печат. лист] изложены 
основные моменты, которые будут развиты во втором разделе. В ближайшее время 
статья будет обсуждена на заседании кафедры. Подготовлены материалы для статьи 
“Из истории русско-украинских связей” (О. М. Сомов). 

Для завершения работы над диссертацией необходимо обработать материалы об 
О. Сомове, хранящиеся в отделах рукописей и отделе редкой книги библиотеки 
им. В. И. Ленина, Пушкинского дома и библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Все, 
что можно было получить по межбиблиотечному абонементу или заказать 
микрофильм, получено. Теперь необходима поездка в Москву и Ленинград для 
непосредственной работы с архивом. 

 
/Подпись/ 
 
Джерело: Архів КНУ. – Спр. 255-асп., арк. 46–47. 

 
 

                                                
* У лівому верхньому куті написано: Отчет утверждаю. 
Научный руководитель 
проф. А. И. Белецкий 
14 /V 1959 
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ДЕКАБРИСТОЗНАВЦІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Біобібліографічний покажчик 

 
 
 

БАЗИЛЕВИЧ Василь Митрофанович (1892–1943) – проф. КІНО*. 
Народився у м. Києві. Закінчив Ун-т Св. Володимира (1915). З 1915 – 
професорський стипендіат Університету Св. Володимира по кафедрі 
російської історії. З 1920 працював у Київському університеті асистентом, а 
згодом і професором. З 1919 по 1924 – помічник завідувача Музею війни та 
революції університету. У 1926 був призначений на посаду голови 
Шляхового бюро краєзнавства при відділі освіти Південно-Західної залізниці. 
У 1927 та 1933 був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній 
діяльності штучно створеної організації “Азбука”. У 1935, після третього 
арешту, засуджений до 5 років таборів. Після звільнення працював науковим 
співробітником Таганрозького краєзнавчого музею. Під час фашистської 
окупації спробував приховати від вивозу до Німеччини найбільш цінні 
експонати музею, за що був заарештований та розстріляний гестапо у 
м. Таганрозі. 

Праці: 
Задачи местных архивов к юбилею декабристов // Червоний архівіст. – 1925. – 

№ 1–2. – С. 14–17. 
Областное деление Сибири в проектах декабристов // Сибирь и декабристы / Под 

ред. М. К. Азадовского, М. Е. Золотарёва, Б. Г. Кубалова. – Иркутск, 1925. – С. 41–46. 
Письма декабриста П. В. Аврамова из Сибири (Из архива Юшневских) // 1825–

1925. Декабристы на каторге и в ссылке. – М., 1925. – С. 244–248. 
Декабристы Крюковы, Вольф, Фаленберг и Борисовы в 1845 // Былое. – 1925. – 

№ 5 (33). – С. 142–144. 
Декабристи на Київщині 1825–1925. – К., 1926. – 64 с. 
Декабристы. Очерки І–ІІІ. – К., 1926. – 48 с. 
Восстание Черниговского полка. 1825–26 гг. // Из эпохи борьбы с царизмом. Сб. 

№ 5. (К столетию восстания декабристов) / Под ред. Л. Л. Бермана. – 1926. – С. 39–54. 
Восстание декабристов и Киев // Там само. – С. 55–66. 
Декабристы в Сибири // Там само. – С. 97–112. 
Збитки від повстання 1825–1826 рр. // Декабристи на Україні. Збірник праць комісії 

для дослідів громадських течій на Україні / За ред. акад. С. Єфремова та 
В. Міяковського. – К., 1926. – С. 101–113. 

До малюнків на стор. 61, 67 і 75 // Там само. – С. 100. 
З листування вищої військової влади 1825–26 рр. // Там само. – С. 148–150. 
Салдати про повстання Чернігівського полку // Там само. – С. 151–152. 
Вірші Рилєєва в альбом 1830-х рр. // Там само. – С. 185–187. 
Ювилей декабристів у Київі // Там само. – С. 199–200. 
Декабристи на Київщині після амністії // Рух декабристів на Україні. – 

Харків, 1926. – С. 73–76. 
Из архива декабриста Юшневского (3 письма А. П. Юшневского к брату 

С. П. Юшневскому) // Бунт декабристов / Под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щёголева. – 
Л., 1926. – С. 323–328. 

                                                
* Так у 1920–1930 рр. називався Київський університет. 
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Повстання декабристів на Україні. З матеріялів Київського Центрального 
Історичного архіву / За ред. В. Базилевича, Л. Добровольського та В. Міяковського. – 
Харків, 1926. – 103 с. 

Декабрист Юшневський та Гнідич // Юбілейний збірник на пошану академика 
Дмитра Йвановича Багалія. З нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин 
наукової діяльности. – К., 1927. – С. 866–873. 

Грибоедов в Киеве. – К., 1929. – 8 с. 
Декабрист О. П. Юшневський. Спроба біографії // Декабристи на Україні. Збірник 

праць комісії для дослідів громадських течій на Україні. Т. ІІ / За ред. акад. 
Д. Багалія. – К., 1930. – С. 35–76. 

З приватного листування 1825–1826 рр. // Там само. – С. 175–179. 
Будинок декабристів // Київ. Провідник / За ред. Ф. Ернста. – К., 1930. – С. 433–

434. 
Руликовский И. Восстание Черниговского полка / Вступ. ст., примеч. и перевод. 

В. М. Базилевича // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х 
годов. – Т. 2. – М., 1933. – С. 367–427. 

Декабрист в Таганроге // Таганрогская правда. – 1940. – 20 сентября. 
Джерела: ЦДІАУК. – Ф. 833; ДАК. – Ф. 16, оп. 464, спр. 432. 
Література: Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич: 

життя й наукова діяльність // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану 
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історії, заст. директора з питань навчання Челябінського пед. ін-ту. У 1947 
вступив до аспірантури Ін-ту філософії АН УРСР. З грудня 1950 – м. н. с. Ін-
ту філософії АН УРСР. 1951 в Київ. ун-ті захистив кандидатську дисертацію 
“Суспільно-політичні і філософські погляди П. І. Пестеля” (науковий 
керівник – М. І. Новиков). Нагороджений медаллю “За доблесний труд у 
Великій Вітчизняній війні”. 

Праці: 
Первое революционное движение против царизма. (К 125-летию восстания 

декабристов) // Правда Украины. – 1950. – 26 декабря. 
Борці за волю й щастя народу. До 125-річчя повстання декабристів // Літературна 

газета. – 1950. – 28 грудня. 
Патріотизм декабристів. (До 125-річчя повстання декабристів) // Вісник АН УРСР. – 

1950. – № 12. – С. 33–41. 
Общественно-политические и философские взгляды П. И. Пестеля: Автореф. 

дисс. … канд. филос. наук. – К., 1951. – 19 с. 
Суспільно-політичні і філософські погляди декабристів Південного товариства // 

Вісник АН УРСР. – 1953. – № 12. – С. 20–28. 
Джерела: Архів КНУ. – 1951 р., спр. 6-ППС, 24 арк. 

 
ГЕРМАЙЗЕ Осип Юрійович (1892–1958) – проф. КІНО (з 1927). 

Народився в м. Києві. Закічнив історико-філологічний ф-тет Ун-ту 
Св. Володимира (1916). Входив до складу Історико-етнографічного гуртка 
М. Довнар-Запольського. 1917 був членом Центральної Ради, заступником 
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голови Всеукраїнської Ради солдатських депутатів. З 1920 працював в Київ. 
ун-ті, де читав лекції з історії України та соціології. У середині 1920-х – 
проректор КІНО. Співробітник науково-дослідної кафедри історії України 
ВУАН (керівник – М. С. Грушевський) керівник секції історії України науково-
дослідної кафедри марксизму-ленінізму. Один із засновників концепції 
українського декабризму. Засуджений у справі СВУ (1930) до 5 років 
позбавлення волі. 26 липня 1934 звільнений і висланий в Саратовську обл. 8 
грудня 1937 трійкою УНКВС по Саратовській обл. знову засуджений до 10 
років позбавлення волі. 5 січня 1944 особливою нарадою при НКВС СРСР 
засуджений до 10 років ув’язнення. Помер у місцях ув’язнення, провівши у 
тюрмах і таборах майже половину свого життя. 

Праці: 
Рух декабристів і українство // Україна. – 1925. – Кн. 6. – С. 25–38. 
Джерела: ДАК. – Ф. 16, оп. 464, спр. 2304. 
Література: Скляренко Є. М. У сфабрикованій справі СВУ // Репресоване 

краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 129–132; Водотика С., Мазур І. Творча 
спадщина визначного українознавця. До сторіччя з дня народження Осипа Гермайзе // 
Київська старовина. – 1992. – № 6. – С. 104–111; Водотика С. Г., Кондратов В. Ф. 
О. Ю. Гермайзе // УІЖ. – 1992. – № 12. – С. 80–90; Савенок Л. А., Кондрашов М. Ф. 
Історик Осип Юрійович Гермайзе // 150 років розвитку вітчизняної науки в Київському 
університеті. – К., 1993. – С. 146–150; Юркова О. Гермайзе Осип Юрійович // 
Українські архівісти:  Бібліографічний довідник:  У 3-х вип.  –  Вип.  Перший (ХІХ ст.  –  
1930-ті рр.). – К., 1999. – С. 86–87; Казьмирчук Г. Д. Особові фонди О. Ю. Гермайзе як 
джерело вивчення наукової біографії професора Київського університету // Проблеми 
архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць. – Вип. ІV. – К., 2001. – С. 138–155; 
Довгопол В. О. Ю. Гермайзе про рух декабристів в Україні // Декабристські читання. – 
Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 79–83; Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське 
декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 135–147. 
 

ГНАТЮК Микола Пилипович (1933–1975) – к.філол.н. (1964), доц. 
кафедри теорії літератури і літератури народів СРСР. Народився в 
с. Лушкові Грубешівського пов. Люблінського воєводства (Польща). Закінчив 
ф-тет мови і літератури (1955) та аспірантуру (1958) Київ. пед. ін-ту 
ім. О. М. Горького. Працював у Головній редакції УРЕ АН УРСР, викладачем 
Київ. пед. ін-ту. З 1964 – працював у Київ. ун-ті. У 1972–1974 завершив 
роботу над докторською дисертацією “Українська поема першої половини 
ХІХ ст.: Проблеми розвитку жанру”, яку не встиг захистити через передчасну 
смерть. Автор понад 60 наукових праць та близько 50 статей в УРЕ. Член 
Спілки журналістів СРСР (1960). 

Праці: 
Шевченко і декабристи // Зб. студ. наук. праць [Київ. держ. пед. ін-ту]. Т. 1. Іст.-

філол. та пед. науки. – 1955. – Вип. 1. – С. 29–41. 
Українська поема першої половини ХІХ ст.: Проблеми розвитку жанру. – К., 1975. 

Розділ. Політична поема (“Сон” та інші). Суспільно-філософська проблематика і стиль 
поем “Неофіти” і “Марія”. – С. 103–145. 

Джерела: Архів КНУ. – 1975 р., спр. 10-ППС, 55 арк. 
 

ГОЛУБОВСЬКИЙ Петро Васильович (1857–1907) – екстраординароний 
проф. Ун-ту Св. Володимира. Народився у м. Мінусінську Тобольської губ. 
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Закінчив історико-філологічний ф-тет Ун-ту Св. Володимира (1884). Захистив 
магістерську (“Печеніги, торки та половці до нашестя татар: Історія 
південноросійського степу ІХ–ХІІ ст.”, 1884) та докторську (“Історія 
Смоленської землі до початку ХV ст., 1895”) дисертації. З 1886 – приват-
доцент, з 1896 – екстраординарний проф. по кафедрі російської історії. 

Праці: 
Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии 

Казимировны из Сибири // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 
К., 1904. – Кн. 18. – Вып. ІІ. – Отд. І. – С. 64–65; К., 1905. – Кн. 18. – Вып. ІІІ–ІV. – 
Отд. ІІІ. – С. 50–70; К., 1906. – Кн. 19. – Вып. І. – Отд. ІІІ. – С. 1–32; Вып. ІІ. – Отд. ІІІ. – 
С. 51–66; К., 1907. – Кн. 19. – Вып. ІІІ. – Отд. ІІІ. – С. 81–104; Кн. 20. – Вып. І. – 
Отд. ІІІ. – С. 41–100; К., 1909. – Кн. 21. – Вып. І–ІІ. – Отд. ІІІ. – С. 3–32. 

Письма декабриста Алексея Петровича Юшневского и его жены Марии 
Казимировны из Сибири / Сообщены проф. П. В. Голубовским. – К., 1908. – ІІІ+172 с. 

Література: Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии 
(В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – М.; Брянск, 1997. – С. 175–
182; Губицький Л. В. Голубовський Петро Васильович // Історичний факультет 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення 
(1834–2004). – К., 2004. – С. 179. 
 

ГУБИЦЬКИЙ Любомир Володимирович (1975 р. н.) – к.і.н. (2003), 
асистент кафедри історії для гуманітарних ф-тів. Народився у смт Стебник 
Дрогобицького р-ну Львівської обл. Закічнив історичний ф-тет Дрогобицького 
держ. пед. ін-ту ім. І. Франка та аспірантуру КНУ. У 2003 під керівництвом 
Г. Д. Казьмирчука захистив кандидатську дисертацію “Дослідження історії 
Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1872–1931 рр.)”. 
Працював викладачем Дрогобицького механічного технікуму (1998–2000), 
асистентом кафедри історії для гуманітарних ф-тів КНУ (2002–2003), 
асистентом, згодом доц. Київського держ. торговельно-економічного ун-ту. 
Учасник та співорганізатор “Декабристських читань” у Києві. 

Праці: 
Декабристський рух у науковому доробку членів Історичного товариства Нестора-

літописця // Декабристські читання. – Вип. VІ. – К., 2000. – С. 36–37. 
Декабристський рух у науковому доробку членів Історичного товариства Нестора-

літописця // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 48–
55. 

Оцінки поглядів декабристів на селянське питання в Історичному товаристві 
Нестора-літописця // Декабристські читання. – Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 68–79. 

Декабристські мемуари у творчості Є. Кивлицького // Декабристські читання. – 
Вип. VІІІ. – К., 2001. – С. 61–63. 

Декабристські мемуари у творчості Є. Кивлицького // Декабристи в Україні: 
дослідження й матеріали. – Т. 3. – К., 2003. – С. 171–177. 

Рец. на кн.: Киянская О. И. Павел Пестель: офицер, разведичик, заговорщик. – 
М.: Параллели, 2002. – 512 с. // Там само. – С. 247–249. – Співавт. О. В. Вербовий. 

Українське декабристознавство – дослідження про “апостолів правди” [Рец. на кн.: 
Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське декабристознавство. – К.; Черкаси: 
Брама, 2002. – 282 с. ] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. 
Історичні науки: Зб. наукових праць. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 343–345. – Співавт. О. 
В.Вербовий. 

Долі дружин декабристів // Декабристські читання. – Вип. ІХ. – К., 2005. – С. 20–
22. – Співавт. Г. Мельник. 
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Дружини “апостолів правди”: сибірський вибір // Декабристи в Україні: дослідження 
й матеріали. – Т. 4. – К., 2005. – С. 64–69. – Співавт. Г. Мельник. 

Закордонні походи російської армії 1813–1814 рр. // Декабристські читання. – 
Вип. Х. – К., 2005. – С. 25–27. 
 

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Леонід Павлович (1867–1929) – проф. КІНО. 
Народився в с. Кичинець Канівського пов. Київської губ. Закінчив історико-
філологічний ф-тет Ун-ту Св. Володимира. Працював вихователем при 
пансіоні ІІ-ї Київської гімназії, викладачем історії у Київ. Першій реальній 
(трудовій) школі, директором Київ. Пед. музею. У КІНО викладав 
методологію та суспільствознавство. Тут же здобув звання проф. методики 
викладання історії. Член Історичного товариства Нестора-літописця, Комісії 
Старого Києва і Правобережжя, працював в історичній секції ВУАН. Автор 
понад 60 наукових праць, з них 17 присвячені рухові декабристів. 

Праці: 
Рец. на кн.: Декабрист М. И. Муравьёв-Апостол. Воспоминания и письма / 

Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. – Птг., 1922. – 96 с. // Україна. – 1924. – Кн. 3. – 
С. 171–173. 

Нове про декабристів на Україні. Рец. на кн.: Декабристы. Неизданные материалы 
и статьи / Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. – М., 1925 // Україна. – 
1925. – Кн. 6. – С. 39–45. 

Дещо з відгуків подій 1825–1826 рр. в українській пісенній творчості // Там само. – 
С. 71–73. 

Рец. на кн.: Алфавит декабристов. Издание Центрархива / Под ред. и с примеч. 
Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. – Л., 1925. – 432 с. // Там само. – С. 142–145. 

Рец. на кн.: М. В. Нечкина, Е. В. Сказин. Семинарий по декабризму / Под ред. 
В. Невского. – М., 1925. – 148 с. // Там само. – С. 145–146. 

Рец. на кн.: Вл. Селиванов. Декабристы 1825–1925. Систематический указатель 
русской литературы. – М., 1925. – 106+3 с. // Там само. – С. 146–147. 

Рец на кн.: В. Базилевич. Декабристи на Київщині. 1825–1925. – К., 1926. – 64 с. // 
Там само. – С. 147–148. 

Главные участники восстания Черниговского полка // Из эпохи борьбы с царизмом. 
Сб. № 5. (К столетию восстания декабристов) / Под ред. Л. Л. Бермана. – 1926. – 
С. 67–84. 

Йосип Руликовський (1780–1860) – польський мемуарист революційних подій 
1825–26 рр. на Київщині // Декабристи на Україні. Збірник праць комісії для дослідів 
громадських течій на Україні / Під ред. акад. С. Єфремова та В. Міяковського. – 
К., 1926. – С. 37–50. 

Виправа на Кавказ салдатів Чернігівського полку // Там само. – С. 114–123. 
Повстання Чернігівського полку: І. Чернігівський полк перед повстанням. 

ІІ. Повстання Чернігівського полку. ІІІ. Учасники подій. Додаток: Систематичний огляд 
літератури до справи про повстання Чернігівського полку // Повстання декабристів на 
Україні. Наук. зб. харків. наук.-дослідчої катедри історії української культури / За ред. 
акад. Д. Багалія.– Х., 1926. – С. 43–168. 

Повстання декабристів на Україні. З матеріялів Київського Центрального 
Історичного архіву / За ред. В. Базилевича, Л. Добровольського та В. Міяковського. – 
Х., 1926. – 103 с. 

Decembriana. До підсумків юбілейної літератури про південний декабризм // 
Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія. З нагоди 
сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльности. – К., 1927. – 
С. 901–921. 
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Що читати про реврух на Україні? // Бюлетень методичного консультативного бюра 
при КІНО. – 1927. – Ч. 2–3. – С. 65. 

Південний декабризм у виданнях Центрархіву // Записки історично-філологічного 
відділу ВУАН. – 1928. – Кн. ХVІІІ. – С. 333–339. 

Повстання Чернігівського полку в виданню Російського Центрархіву. З приводу 
VІ т. видання “Восстание декабристов”. – М.; Л., 1929 // Там само. – 1929. – Кн. ХХV. – 
С. 351–354. 

Декабрист Горбачевський як мемуарист // Декабристи на Україні. Збірник праць 
комісії для дослідів громадських течій на Україні. – Т. ІІ / За ред. акад. Д. Багалія.– 
К., 1930. – С. 77–108. 

Джерела: ДАК. – Ф. 16, оп. 464, спр. 3350. 
Література: В. Б. [Базилевич В. М. – Ю. Л.] Пам’яті Л. П. Добровольського // 

Декабристи на Україні. – Т. 2. – К., 1930. – С. 181–184; Синявський А. 
Л. П. Добровольський у споминах. (Замість некролога) // Україна. – 1930. – Липень-
серпень (42–43). – С. 99–118; Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське 
декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 109–119; Ляпіна О. В. 
Л. П. Добровольський: штрихи до біографії // Декабристи в Україні: Дослідження й 
матеріали. – Т. 5. – К., 2007. – С. 180–187. 
 

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ Митрофан Вікторович (1867–1934) – проф. 
Ун-ту Св. Володимира. Народився у м. Рєчиці Мінської губ. Значна частина 
його життя пов’язана з Києвом, де закінчив гімназію, а в 1889–1894 навчався 
на історико-філологічному ф-ті Київ. ун-ту. Учень В. Антоновича. Київський 
період (1901–1920) став вершиною наукової діяльності історика. Будучи 
професором російської історії Київ. ун-ту, першим в Україні написав 
узагальнюючі наукові праці з історії декабристського руху. Створив Історико-
етнографічний гурток (семінарій) для підготовки нового покоління істориків, 
через який пройшли й відомі українські декабристознавці В. М. Базилевич, 
О. Ю. Гермайзе, В. О. Романовський, Ф. Л. Ернст. Засновник і у 1908–1917 – 
директор Київ. комерційного ін-ту. Засновник і перший директор Київ. 
археологічного ін-ту. Співробітник Київ. археологічної комісії. В атмосфері 
травлі з боку радянської влади переїхав до Харкова, де працював упродовж 
1920–1922, потім до Азербайджану (1922–1925). У 1925–1926 – проф. 
Білоруського держ. ун-ту. Звинувачений у “нацдемовщині”, був змушений 
залишити роботу і виїхати до Москви, де займав посади у вищих органах 
влади і різних наукових закладах. Автор понад 200 наукових праць з 
етнографії, соціально-економічної та політичної історії Білорусі, Литви, Росії, 
України, Польщі. 

Праці: 
Новые записки декабриста // Из истории общественных течений в России. Статьи 

М. В. Довнар-Запольского. – К., 1905. 
Эпоха императора Александра І // История русской литературы ХІХ в. – Вып. 1. – 

М., 1908. 
Эпоха императора Александра І // Из общественных движений в России. Статьи 

М. В. Довнар-Запольского. – К., 1910. 
Мемуары декабристов: (Записки, письма, показания, проекты конституций, 

извлечённые из следственного дела с вводной статьёй). – К., 1906. – ХVІІІ+346+2 с. 
Тайное общество декабристов. – М., 1906. – V+3+340 с. 
Идеалы декабристов. – М., 1907. – VІІІ+423 с. 
Обзор новейшей русской истории. – Т. 1. – К., 1912. – С. 407–420, 427. 
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Декабрьская революция 1825 г. // Голос минувшего. – 1917. – № 7–8. – С. 5–75, 
VІІ–VІІІ. 

Администрация и суд при Николае I // Известия Азербайджанского 
государственного университета имени В. И. Ленина. – 1925. – Т. 2–3. 

Джерела: ЦДІАУК. – Ф. 262; ДАК. – Ф. 108, оп. 93, спр. 461; Ф. 153, оп. 1, спр. 52. 
Бібліографія: Літаратурны працы доктора руской исторії Мітрофана Віктаравіча 

Доунар-Запольского. У хронологічним парадку за 45 лет. 1883–1928 // Запіскі Адзелу 
гуманітарних навук. – Кн. 8. Працы клясы гісторні. – Т. ІІІ. – Мінск, 1929. – С. 566–570. 

Література: Оглоблін О. Буржуазна історична школа М. В. Довнар-Запольського 
(До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в 
українській історіографії) // Записки Історично-Археографічного інституту. – 1934. – 
Вип. 1. – С. 157–225; Невелев Г. А. Исследования о декабристах М. В. Довнар-
Запольского // Вестник Ленингр. ун-та. – 1971. – № 1. Ист., яз., лит. – Вып. 1. – С. 53–
56; Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский – историк и общественный деятель // 
Вопросы истории. – 1993. – № 6. – С. 162–170; Казьмирчук Г. Д., Сілкін А. В. 
М. В. Довнар-Запольський як декабристознавець // УІЖ. – 1995. – № 1. – С. 70–86; 
Михальченко С. И. Киевская школа в Российской историографии (В. Б. Антонович, 
М. В. Довнар-Запольский и их ученики). – М.; Брянск, 1997; Казьмирчук Г. Д., 
Латиш Ю. В. Українське декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 53–73; БСЭ. – 
3-е изд. – Т. 8. – М., 1972. – С. 380. – Ст. 1128; ЕУ. – Т. 2. – К., 1993. – С. 557. 
 

ЕРНСТ Федір Людвігович (1891–1942) – проф. Археологічного ун-ту 
(1923)*. Народився в м. Києві у родині вихідців з Німеччини. 1909 вступив на 
філософський ф-тет Берлінського ун-ту. Наступного року перевівся на 
історико-філологічний ф-тет Ун-ту Св. Володимира. Спеціалізувався по 
кафедрі історії мистецтва під керівництвом Г. Г. Павлуцького, був членом 
Історико-етнографічного гуртка М. В. Довнар-Запольського. 1917 працював у 
Генеральному секретаріаті освіти при Центральній Раді. У 1922–1923 
працював у комісії з організації Лаврського музею культів та Київської 
картинної галереї, з 1923 – зав. художнім відділом Всеукраїнського 
історичного музею ім. Т. Шевченка. 1933 – заарештований. У 1936 
звільнений, з 1938 – заст. директора Башкирського художнього музею. У 
1942 розстріляний. 

Праці: 
Контракти та контрактовий будинок у Києві. 1798–1923. Культурно-історичний 

етюд. – К., 1923. – 96+ІV с. 
Контрактовий будинок // Київ. Провідник. За ред. Ф. Ернста. – К., 1930. – С. 588–

592. 
“Обуховка”: (К рисунку между стр. 302–303) // Воспоминания и рассказы деятелей 

тайных обществ 1820-х годов / Общ. ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова. – Т. 1. – 
М., 1931. – С. 427–428. 

Бібліографія: Федір Ернст: Бібліографічний покажчик / Упор. С. І. Білокінь. – 
Суми, 1987. 

Література: Нестуля О. О. Україна стала його долею (Ф. Л. Ернст) // 
Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 101–112; Білокінь С. Федір 
Ернст // Репресоване “відродження” / Упор. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – 
К., 1993. – С. 309–322; Чепусов Є. Рух декабристів на сторінках путівника 
“Київ” (1930 р.) Ф. Л. Ернста // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 
Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 155–157; УРЕ. – Т. 4. – К., 1979. – С. 49. 

                                                
* Один із навчальних закладів, утворених на базі колишнього Ун-ту Св. Володимира. 
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ЖАДЬКО Віктор Олексійович (1952 р. н.) – к.філос.н. (1983), доц. 
кафедри журналістської майстерності (1991–1996), кафедри міжнародної 
інформації (1996). Народився у с. Іваньках Маньківського р-ну 
Черкаської обл. Закінчив філологічний ф-тет Миколаївського пед. ін-ту 
(1976), відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ (1981). Працював у газетах 
“Ленінське плем’я”, “Прапор Жовтня”, журналі “Україна”, інструктором, зав. 
відділу пропаганди і агітації Жовтневого райкому КПУ Миколаївської обл., 
старшим викладачем кафедри суспільних наук Центрального ін-ту 
удосконалення вчителів. Захистив кандидатську дисертацію “Комсомольська 
преса як засіб морального виховання молоді (на матеріалі комсомольських 
газет України)”. Учасник “Декабристських читань” у Києві. 

Праці: 
Декабрист-учитель // Радянська освіта. – 1987. – 16 січня. 
І мечем, і словом... // Радянська освіта. – 1988. – 13 грудня. – С. 4. (Передруковано 

у газетах: “Молодь України”, “Південна правда”, “Київський вісник”, “Прапор 
комунізму”). 

В потомках ваше племя оживёт // Декабристские чтения. – Вып. І. – К., 1988. – 
С. 45–48. 

Брати Поджіо // Прапор комунізму. – 1989. – 17 лютого. 
Архівні матеріали: Архів КНУ. – 1997 р., спр. 68-ППС, 24 арк. 

 
ЖУЧЕНКО Володимир Семенович (1923 р. н.) – к.е.н. (1954), доц., зав. 

кафедри історії народного господарства. Народився у с. Келебердовці 
Решетилівського пов. Полтавської губ. Закінчив історичний ф-тет (1948) та 
аспірантуру при кафедрі політекономії (1951) Київ. ун-ту. З 1949 по 1960 
працював у Київ. ун-ті: асистент, доц., зав. кафедри історії народного 
господарства. У 1969 працював доц. кафедри політичної економії Ін-ту 
підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київ. ун-ті. 

Праці: 
Суспільно-економічні погляди декабристів // Економіка Радянської України. – 

1975. – № 12. – С. 49–55. – Співавт. І. Г. Рознер. 
Джерела: Архів КНУ. – 1970–1971 р., спр. 39-ППС, 6 арк. 

 
ЗАКРЕВСЬКИЙ Микола Федорович (1921–1980) – к.ю.н. (1954), доц. 

кафедри теорії та історії держави і права (1966–1973), кафедри історії 
держави і права (1973–1980). Народився у м. Києві. Закінчив юридичний ф-
тет (1945) та аспірантуру Київ. ун-ту. Захистив кандидатську дисертацію 
“Державно-правові погляди П. І. Пестеля”. З 1953 працював у Київ. ун-ті: 
спочатку на посаді викладача, а у 1954–1960 на посаді старшого лаборанта. 
У 1960 обраний на посаду в. о. доц. Науково-методичного кабінету заочної 
освіти Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР при Київ. ун-
ті. У 1964–1965 – в. о. доц. кафедри радянського процесуального права. З 
1965 – доцент-методист Науково-методичного кабінету суспільних наук при 
Київ. ун-ті. 1966 зарахований на посаду доц. кафедри теорії та історії 
держави і права Київ. ун-ту. Проявив себе талановитим педагогом, 
працюючи зі студентами, які бажали займатися розробкою наукових питань 
по темі “Політична програма декабристів”. Очолював товариство охорони 
пам’яток історії юридичного ф-ту. 1978 завершив роботу над докторською 
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дисертацією: “Політичні і правові погляди декабристів”, але через 
передчасну смерть не встиг її захистити. 

Праці: 
Государственно-правовые взгляды П. И. Пестеля: Автореф. дисс. … 

канд. юр. наук. – К., 1951. – 14 с. 
Давидов В. Л. // УРЕ. – Т. 3. – 1960. – С. 546. 
Цивільно-правові погляди П. І. Пестеля // Вісник Київ. ун-ту. – 1961. – № 3. Серія 

економіки та права. – Вип. 2. – С. 93–98. 
Повало-Швейковський І. С. // УРЕ. – Т. 11. – 1963. – С. 270. 
Рилєєв К. Ф. // РЕІУ. – Т. 3. – 1971. – С. 551. 
Рилєєв К. Ф. // УРЕ. – Т. 12. – 1963. – С. 240. 
Семенівський полк // Там само. – Т. 13. – 1963. 
Соловйов В. М. // Там само. – С. 304. 
Союз Благоденствія // Там само. – С. 361. 
Сухінов І. І. // Там само. – Т. 14. – 1963. – С. 198–199. 
Тізенгаузен В. К. // Там само. 
Товариство об’єднаних слов’ян // Там само. – С. 443. 
Щепилло М. О. // Там само. – Т. 16. – 1964. – С. 403. 
Юшневський О. П. // Там само. – С. 442. 
Якубович О. І. // Там само. – С. 467. 
Якушкін І. Д. // Там само. – С. 473. 
Декабристи // Український історичний словник. – 1966. – Т. 1. 
Декабристи // Український радянський енциклопедичний словник. – Т. 1. 
Декабристи // РЕІУ. – Т. 1. – 1969. – С. 526–530. 
Іванов І. І. // Там само. – Т. 2. – 1970. – С. 232. 
Орлов М. Ф. // Там само. – Т. 3. – 1971. – С. 296–297. 
Панов М. О. // Там само. – С. 297. 
Тульчинська управа // Там само. – Т. 4. – 1972. – С. 307. 
Погляди декабристів у питанні тілесних покарань // Вісник Київ. ун-ту. – 1974. – 

Серія права. № 15. – С. 50–56. 
Критика декабристами буржуазних державно-правових інститутів // Радянське 

право. – 1975. – № 7. – С. 80–83. 
Декабристи про право і закон // Проблеми правознавства: Міжвід. наук. зб. – 

Вип. 31. – К., 1975. – С. 23–27. 
До питання про обсяг виконавчої влади в останньому варіанті конституційного 

проекту П. І. Пестеля // Там. само. – Вип. 32. – К., 1975. 
Формування суспільно-політичних поглядів декабристів // УІЖ. – 1975. – № 10. – 

С. 31–38. 
До питання про зміст останнього варіанта Конституції М. Муравйова // Проблеми 

правознавства: Міжвід. наук. зб. – К., 1975. – Вип. 32. – С. 11–18. 
“Записка про державне правління” – конституційний проект декабриста 

П. І. Пестеля // Вісник Київ. ун-ту. – 1975. – Серія права. № 16. – С. 48–53. 
Декабристи та їх місце в історії революційного руху в Росії // Вісник АН УРСР. – 

1975. – № 12. – С. 42–50. 
Плани декабристів щодо суспільно-політичних перетворень в Росії // Радянське 

право. – 1975. – № 12. – С. 76–80. 
Критика декабристами судебной системы царской России // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 95–98. 
До питання про зміст роботи П. І. Пестеля “Короткий споглядальний огляд 

державного правління” // Вісник Київ. ун-ту. – Серія права. – 1976. – № 17. 
Декабристи // УРЕ. – Вид. 2-е. – Т. 3. – К., 1979. – С. 274–276. 
Джерела: Архів КНУ. – 1980 р., спр. 14-ППС, 110 арк.; спр. 83-асп. – 57 арк. 



 181 

ІВАНОВА (ІВАНЧЕНКО) Раїса Петрівна (1934 р. н.) – к.і.н. (1967), доц. 
кафедри історії УРСР (1972–1987), кафедри історії СРСР дожовтневого 
періоду (історії народів Росії) (1987–1993). Народилася в м. Гуляйполі 
Запорізької обл. Закінчила історичний ф-тет (1957) та аспірантуру (1967) 
Київ. ун-ту. Захистила кандидатську дисертацію “Місце Михайла 
Драгоманова в суспільно-політичному русі Росії й України в другій половині 
ХІХ ст.” Працювала в редакції газети “Молодь України”, Управлінні 
іноземного мовлення комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і 
радіомовленню. У 1967–1969 – асистент, з 1969 – старший викладач 
кафедри історії УРСР Київ. ун-ту, у 1970–1972 – в. о. заст. декана 
історичного ф-ту з наукової роботи. Член Спілки письменників України та 
СРСР, член Спілки журналістів СРСР. Автор низки історичних романів. У 
1990-ті отримала звання проф. Нагороджена медалями “За доблесний труд”, 
“В пам’ять 1500-річчя Києва”, “Ветеран праці” та ін. 

Праці: 
М. П. Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України другої половини 

ХІХ ст. – К., 1971. – 234 с. (На с. 11, 14, 16 про стосунки М. П. Драгоманова з 
дядьком – декабристом Я. Я. Драгомановим). 

Незабутні імена ваші // Радянська Донеччина. – 1975. – 23 грудня. 
Ковані з чистої криці // Радянська Україна. – 1975. – 26 грудня. 
Ідеї співдружності та єдності народів у спадщині декабристів // УІЖ. – 1985. – 

№ 12. – С. 112–120. – Співавт. О. К. Литвин. 
Рух декабристів // Програма курсу “Історія народів Росії”: Дожовтневий період / За 

заг. ред. Я. М. Серіщева. – К., 1991. – С. 19–20. – Член авт. кол. 
Джерела: Архів КНУ. – 1993 р. спр. 180-ППС, 107 арк. 

 
ІКОННИКОВ Володимир Степанович (1841–1923) – д-р російської 

історії (1869), заслужений проф. Ун-ту Св. Володимира (1892), акад. 
Російської академії наук (1914), акад. УАН (1921). Народився у м. Києві. 
Закінчив історико-філологічний ф-тет Ун-ту Св. Володимира (1865). 
Працював викладачем Київ. військової гімназії та Київ. ін-ту шляхетних 
дівчат (1865–1866), приват-доцентом Харківського ун-ту (1866–1867). З 1869 
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права Середньоазіатського держ. ун-ту (м. Ташкент) (1930) та аспірантуру 
Московського держ. ун-ту ім. М. В. Ломоносова (1945). Захистив 
кандидатську дисертацію “Політичні погляди О. Радіщева”. У 1946–1948 – 
старший викладач Ін-ту зовнішньої торгівлі, у 1948–1951 – доц. Московського 
юридичного ін-ту, з 1948 по 1950 – м. н. с. Ін-ту права АН СРСР. У 1952 був 
підданий шаленій травлі і змушений залишити Київ. ун-т. Нагороджений 
медалями “За оборону Москви”, “За доблесний труд у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр.” та ін. 

Праці: 
Государственно-правовые взгляды  декабристов // Науч. зап. [КГУ 

им. Т. Г. Шевченко]. – Т. ХІ. – Вып. 3. Юрид. сборник № 5. – К., 1952. – С. 43–61. 
История русской политической мысли (конспект лекций). – Вып. 3. – М., 1952. §4: 

Политические взгляды и конституционные проекты декабристов. – С. 27–52. 
Джерела: Архів КНУ. – 1952 р., спр. 26-ППС, 78 арк. 

 
ПРОЗОРОВА Наталія Сергіївна (1922 р. н.) – д.ю.н., проф. кафедри 

теорії та історії держави і права. Народилася у м. Вологді (Росія). Закінчила 
Московський юридичний ін-т (1948) та його аспірантуру (1951). У 1952 
захистила кандидатську дисертацію “Політичні погляди П. І. Пестеля”, а в 
1985 докторську – “Марксистське вчення про державу і право та Перший 
Інтернаціонал”. Працювала викладачем, старшим викладачем Московського 
юридичного ін-ту, старшим викладачем, доц. Московського держ. ун-ту 
ім. М. В. Ломоносова, доц. Вищої школи МВС УРСР. З 1963 в Київ. ун-ті: доц. 
кафедри теорії та історії держави і права (1963–1978, 1983–1986), зав. 
кафедри теорії держави і права (1978–1983), проф. кафедри теорії та історії 
держави і права (1986–1995). Нагороджена орденами “Вітчизняної війни” 
ІІ ст., “Червоної Зірки”, “Слави” ІІІ ст., “За відвагу”, “За перемогу над 
Німеччиною у Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, медалями. Обиралася 
депутатом Московської міської ради. 
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Праці: 
Политические взгляды П. И. Пестеля: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – 

М., 1952. – 16 с. 
Государственно-правовые идеи декабристов // Советское государство и право. – 

1956. – № 6. – С. 81–91. 
Вопросы права в произведениях П. И. Пестеля // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. – 1975. – № 6. – С. 111–116. 
Конституционно-правовые взгляды П. И. Пестеля // Советское государство и 

право. – 1981. – № 5. – С. 110–118. 
П. И. Пестель: Конституционный и другие законодательные проекты. – К., 2000. – 

198 с. 
Джерела: Архів КНУ. – 1995 р., спр. 81-ППС, 139 арк. 

 
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович (1959 р. н.) – д.і.н., проф., у 1987–

1990 – аспірант кафедри історії СРСР дожовтневого періоду Київ. ун-ту. 
Народився у с. Забріддя Черняхівського р-ну Житомирської обл. Закінчив 
історичний ф-тет Київ. ун-ту (1983). Працював механізатором колгоспу “40 
років Жовтня” Черняхівського р-ну на Житомирщині, асистентом кафедри 
історії СРСР та УРСР Кіровоградського пед. ін-ту, проф. Кіровоградського 
держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, заст. голови Адміністрації Президента 
України, заст. голови Секретаріату Кабінету Міністрів України. Нині – заст. 
голови Секретаріату Верховної Ради України. Учасник “Декабристських 
читань” у Києві. 

Праці: 
Освещение проблемы “Декабристы и Сибирь” в отечественной литературе. 1975–

1985 гг. – К., 1987. – 33 с. – Співавт. Г. Д. Казьмирчук. 
Декабристы. Библиографический указатель литературы. 1984–1986 гг. – 

К., 1987. – 77 с. – Член авт. колективу. 
Олександр Іванович Герцен. Історіографічні нариси. – К., 1988. Нарис ІІ. 

О. І. Герцен і декабристи в радянській історіографії. – С. 14–36. – Співавт. 
Г. Д. Казьмирчук, С. П. Стельмах. 

Декабристы на Кировоградщине // Декабристские. чтения. – Вып. І. – К., 1988. – 
С. 53–57. 

Движение декабристов: Указатель литературы. 1977–1987. – К, 1988. – 194 с. – 
Член авт. колективу. 

Декабрист В. Н. Лихарев: исторический портрет // Декабристские чтения. – 
Вып. ІІ. – К., 1989. – С. 107–110. 

Слов’янське питання в декабристському середовищі // Наукові записки з історії 
України: Зб. ст. – Кіровоград, 1993. – Вип. 2. – С. 65–76. – Співавт. В. М. Нагірний. 

Ідеї слов’янофільства у творчості українських письменників дошевченківської доби  
(І пол. ХІХ ст.) // Наукові записки з історії України: Зб. ст. – Кіровоград, 1994. – Вип. 3. – 
С. 70–80. – Співавт. В. М. Нагірний. 

Богдан Хмельницький та його епоха в творах декабристів // Наукові записки з 
історії України: Зб. ст. – Кіровоград, 1995. – Вип. 4. – С. 31–39. – Співавт. 
В. М. Нагірний. 

Джерела: Архів КНУ. – Спр. 36-асп., 27 арк. 
 

РОМАНОВСЬКИЙ Віктор Олександрович (1890–1971) – д.і.н. (1949), 
проф.  Київ.  ун-ту.  Народився у м.  Глухові Чернігівської губ.  Закінчив 
історико-філологічний ф-тет Ун-ту Св. Володимира (1914). Був активним 
учасником і секретарем Історико-етнографічного гуртка М. Довнар-
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Запольського. З 1914 – заст. зав. Центрального архіву давніх актів, з 1918 – 
викладав в Київ. ун-ті. У 1921–1931 – зав. Центрального архіву давніх актів. 
Автор першого в Україні підручника з архівознавства. У 1923, 1930 та 1935 
був заарештований. У 1940–1947 – викладач, доц. Карагандинського пед. ін-
ту. У 1944-1945 рр. марно намагався домогтися зняття судимості, 
звернувшись до Й. Сталіна та М. Калініна. У 1947–1955 – зав. кафедрою 
методики історії, а з 1955 – кафедрою історії СРСР Ставропольського пед. 
ін-ту. 

Праці: 
Причини невдачі в 1825 році //  Декабристи на Україні.  Збірник праць комісії для 

дослідів громадських течій на Україні / За ред. акад. С. Єфремова та 
В. Міяковського. – К., 1926. – С. 11–17. 

Солдаты-декабристы на Кавказе // Сборник трудов ист.-филол. ф-та 
Ставропольского пед. ин-та. – Ставрополь, 1958. – Вып. 13. – С. 15–37. 

Джерела: ДАК. – Ф. 16, оп. 465, спр. 4837; Гос. архив Ставропольского края 
(Россия). – Ф. 6007, оп. 1, д. 97, л. 1–31. 

Література: Савенок Л. А. Український історик і археограф Віктор 
Романовський // Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, 
методика. – К., 1997. – Вип. 30. – С. 334–349; Казьмирчук Г. Віктор Олександрович 
Романовський: сучасний стан та перспективи наукової біографії історика // Київський 
університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали науково-
теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю університету. Гуманітарні науки. 
Ч. І. – К., 1999. – С. 51–58; Бутич І. Романовський Віктор Олександрович // Українські 
архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. – Вип. Перший (ХІХ ст. – 1930-ті рр.). – 
К., 1999. – С. 286–288; Казьмирчук Г. Д. Віктор Олександрович Романовський: Життя 
та праця вченого. – К., 2000. – 38 с.; Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – 
історик та архівіст: Автореф. дис. ... к.і.н. – К., 2003. – 19 с. 
 

РУБАЧ Михайло Абрамович (1899–1980), д.і.н., проф. Кафедри історії 
СРСР (1944–1948). Народився у с. Чернеча Слобода, Роменського пов., 
Полтавської губ, тепер Батуринського р-ну Сумської обл. Закінчив історичне 
відділення Ін-ту Червоної професури у Москві (1927). Працював заст. голови 
Істпарту України, головним редактором історичного журналу “Літопис 
революції” (1923–1924), директором Ін-ту історії партії і Жовтневої революції 
при ЦК КП(б)У (1929–1932), завідувачем кафедри історії партії в Інституті 
Червоної професури (1932-1933). У 1935 заарештований. Після звільнення 
завідував кафедрою історії СРСР Харківського держ. ун-ту (1940–1941). У 
1943 захистив докторську дисертацію “Нариси з історії аграрної революції 
1917 року на Україні”. У 1943–1956 – зав. відділу Ін-ту історії АН УРСР, зав. 
кафедри історії СРСР партійної школи при ЦК КП(б)У. Автор близько 90 
наукових праць. Лауреат Держ. премії УРСР (1969). 

Праці: 
Федералистические теории в истории России // Русская историческая литература 

в классовом освещении: Сб. ст. / Под ред. М.Н.Покровского. – М., 1930. – С.3–120. На 
с. 10–14 про декабристів. 

Література: Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – К., 2000; УРЕ. – Т. 9. - 
К., 1983. 

 
СТЕЛЬМАХ Сергій Петрович (1961 р. н.) – д.і.н. (2005), проф. кафедри 

історії Росії. Народився у м. Києві. Закічнив історичний ф-тет КНУ (1988). 
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Працював вчителем історії у середній школі й науковим співробітником 
лабораторії методики викладання історії у Науково-дослідному інституті 
педагогіки УРСР. У 1991 захистив кандидатську дисертацію “Політика 
самодержавства в галузі народної освіти на Україні в 60–90-х роках ХІХ 
століття”, а в 2005 – докторську “Історична думка і методологія історії в 
Україні (ХІХ —  початку ХХ століття)”.  З січня 1992  —  асистент,  з січня 
1996 — доц. кафедри історії Росії. Керівник спільного українсько-німецького 
проекту “Інтернаціональні впливи – національні традиції: українська та 
німецька історичні науки в ХХ столітті”. 

Праці: 
Декабристы. Библиографический указатель литературы. 1980–1983 гг. – 

К., 1985. – 44 с. – Член авт. колективу. 
Движение декабристов: Указатель литературы. 1977–1987. – К., 1988. – 194 с. – 

Член авт. колективу. 
Нарис ІІ. О. І. Герцен і декабристи в радянській історіографії // Олександр Іванович 

Герцен. Історіографічні нариси. – К., 1988. – С. 14–36. – Співавт. Г. Д. Казьмирчук, 
О. О. Рафальський. 

Науково-практична конференція в Києві, присвячена повстанню декабристів // 
УІЖ. – 1988. – № 4. – С. 158. – Співавт. Г. Д. Казьмирчук. 
 

ФИЛИПОВИЧ Павло Петрович (1891–1937) – проф. КІНО, український 
літературознавець і поет. Народився у с. Каетанівці Звенигородського пов. 
Київської губ. (тепер Черкаська обл.). Закінчив історико-філологічний ф-тет 
Ун-ту Св. Володимира (1915). У 1917–1920 – приват-доцент Київ. ун-ту, з 
1920 – проф. Київ. ІНО. Був секретарем Історико-літературного товариства 
при ВУАН, співробітником постійної Комісії для видання пам’яток новітнього 
українського письменства, Комісії заходо- та американознавства, Київської 
філії інституту ім. Т. Шевченка, членом бібліографічного товариства. Разом з 
М. Зеровим, М. Рильським, М. Драй-Хмарою, О. Бургардтом (Юрієм Кленом) 
належав до неформального угруповання неокласиків. 1935 заарештований, 
1937 – розстріляний. Вперше поставив проблему “декабристи і 
Т. Г. Шевченко”. 

Праці: 
Об авторе стихотворения “Какая это сторона?” // Университеские известия. – 

К., 1915. – № 11–12. – С. 1–17. 
Шевченко і декабристи // Шевченківський збірник. – К., 1924. – Т. 1. – С. 25–41. 
До річниці виступу декабристів // Життя й революція. – 1925. – № ХІІ. – С. 75–80. 
Рилєєв і Державін // Декабристи на Україні. Збірник праць комісії для дослідів 

громадських течій на Україні / За ред. акад. С. Єфремова та В. Міяковського. – 
К., 1926. – С. 124–135. 

Шевченко і декабристи. – К., 1926. – 106 с. 
Джерела: ДАК. – Ф. 16, оп. 464, спр. 10940; Филипович О. Спогади про брата // 

Безсмертні: збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй-Хмару. – 
Мюнхен, 1963. – С. 103–125; Оглоблин О. Спогади про Миколу Зерова й Павла 
Филиповича // Хроніка 2000: Наш край. – 1993. – № 1–2. – С. 87–103. 

Література: Гречанюк С. Колосом стигне слово // Репресоване “відродження” / 
Упор. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – К., 1993. – С. 291–322; Жулинський М. Слово і 
доля. – К., 2002. – С. 302–310; Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське 
декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 163–171. 
 

http://www.history.univ.kiev.ua/workshop
http://www.history.univ.kiev.ua/workshop
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ШЕВЧЕНКО Федір Павлович (1914–1995) – д.і.н. (1963), член-кор. АН 
УРСР, завідувач (1944–1945), доц. (1945–1950) кафедри архівознавства і 
допоміжних історичних дисциплін. Народився в с. Дунаївці (тепер місто 
Хмельницької обл.). Закінчив Московський історико-архівний ін-т (1937), де у 
1937–1940 викладав і навчався в аспірантурі. У 1940–1941 – директор 
Чернівецького обл. держ. архіву, у 1941–1943 працював директором 
Краснодарського крайового держ. архіву, директором науково-видавничого 
відділу Архівного управління НКВС УРСР. Захистив кандидатську (“Російські 
воєводи на Україні в другій половині ХVІІ ст.”, 1943) і докторську (за 
монографією “Політичні і економічні зв’язки України з Росією в середині 
ХVІІ ст.”, 1963) дисертації. У 1950–1952 – вчений секретар Президії АН 
УРСР. З 1949 працював в Ін-ті історії АН УРСР (з перервою у 1968–1972, 
коли був директором Ін-ту археології АН УРСР), де обіймав посади с. н. с., 
завідувача відділів допоміжних історичних дисциплін (1960–1963), 
історіографії і джерелознавства (1963–1968), сектора історичної географії та 
картографії (1982–1987), заст. директора (1964–1967), головного н. с. (1985–
1987). У 1957–1971 – відповідальний редактор УІЖ. Автор понад 600 
опублікованих наукових праць. Нагороджений орденом “Знак пошани”, 
медалями. 

Праці: 
Історичне минуле України в творчості декабристів // УІЖ. – 1975. – № 12. – С. 85–

93. 
Академік М. В. Нечкіна // УІЖ. – 1971. – № 2. – С. 118–119. 
Відзначення 150-річчя повстання декабристів // УІЖ. – 1976. – № 3. – С. 151–152. – 

Співавт. В.Сарбей. 
Джерела: Архів КНУ. – 1950 р., спр. 48-ППС, 30 арк. 
Література: Боряк Г. В., Герасименко Н. А., Тодийчук О. В. Фёдор Павлович 
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АН    Академія наук 
БСЭ    Большая советская энциклопедия 
ВІНО    Вищий інститут народної освіти 
ВПШ Вища партійна школа 
ВУАМЛІН (УАМЛІН) Всеукраїнська (Українська) академія 

марксистсько-ленінських інститутів 
ВУАН (УАН)   Всеукраїнська (Українська) академія наук 
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Шевченка 
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