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Нестуля 0 .0 .  (Полтава)

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
ОХОРОНИ ПАМЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В 

РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1918—1919 рр.)

Жовтневе збройне повстання 1917 р. у Петрограді, в 
результаті якого було повалено Тимчасовий уряд та 
проголошено радянську владу в Росії, започаткувало 
нову епоху в історії її народів. Під керівництвом 
більшовицької партії вони стали на шлях будівництва 
соціалізму, який бачився його теоретикам суспільством, 
заснованим на принципах рівності і братерства, без 
експлуатації і пригноблення, з високим рівнем 
економічного розвитку та духовної досконалості 
громадян. Ці світлі ідеї захопили досить широкі кола 
пролетарських елементів міста і села, які підтримали 
радянську владу й сприяли її утвердженню на 
величезних обширах Росії та в її колишніх національних 
окраїнах. В грудні 1917 р. на І Всеукраїнському з’їзді Рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів у 
Харкові радянська влада була проголошена й на України. 
Щоправда, проіснувала вона тут недовго —  до березня 
1918 р., коли на запрошення Центральної Ради в Україну 
вступила 450-тисячна армія німців та австрійців. Однак, 
вже на початку 1919 р. більшість території України знову 
стала радянською. Як і в Радянській Росії, в ній 
проводились корінні перетворення в політичній, 
економічній та соціальній сферах. Значну увагу 
правляча більшовицька партія і радянська держава 
приділяли також питанням культурного будівництва, в 
тому числі проблемам збереження історико- культурної 
спадщини.

Теоретичне обгрунтування політики радянської влади 
Щодо культурних надбань минулих поколінь дав у своїх
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роботах В.І.Ленін. Викриваючи ідеологів Пролеткульт^ 
які заперечували значення історико-культурюу- 
спадщини в творенні нового суспільства, В.І.Ленін І 
промові на III Всеросійському з ’їзді комсомолу 2 жовтня 
1920 р. наголошував: «Пролетарська культура не є 
культура, що вискочила невідомо звідки, не є вигадка 
людей, які називають себе спеціалістами по 
пролетарській культурі. Все це цілковита нісенітниця 
Пролетарська культура повинна стати закономірним 
розвитком тих запасів знання, які людство виробило під 
гнітом капіталістичного суспільства, поміщицького 
суспільства, чиновницького суспільства»1. Водночас 
В.І.Ленін закликав критично підходити до засвоєння і 
використання пам’яток минулого, пропонуючи 
вирішувати ці завдання в контексті класових інтересів 
пролетаріату, зміцнення його диктатури, впливу 
ідеології більшовизму на широкий загал. «Ми з кожної 
національної культури, —  писав він, —  беремо тільки її 
демократичні і її соціалістичні елементи, беремо їх 
тільки і, безумовно, на противагу буржуазній культурі, 
буржуазному націоналізмові кожної нації»2.

Такі досить суперечливі теоретичні положення лідера 
більшовицької партії визначали політику і практику 
радянської влади в галузі охорони пам’яток історії і 
культури. Однак, в перші роки існування радянської 
влади в ній домінували конструктивні підходи до 
вирішення завдань збереження історико-культурної 
спадщини. Вже в листопаді 1917 р. при Наркоматі освіти 
РСФРР було утворено Петроградську колегію у справах 
музеїв і охорони пам’яток мистецтва і старовини, а в 
липні 1918 р. — відповідний відділ. В цей час в Росії 
почали діяти також місцеві пам’яткоохоронні органи. 
Уряд Радянської Росії видав ряд декретів, якими 
регулювались питання реєстрації, дослідження та 
охорони пам’яток історії і культури3.
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В кінці 1917 —  на початку 1918 рр.
пам’ятко охоронні заходи вживалися й органами 
радянської влади на території України. Так, фахівцям 
добре відома постанова Катеринославського 
губернського виконкому робітничо- селянських Рад 
«Про заходи охорони творів старовини, мистецтва і 
науки» від 26 лютого 1918 р. Нею повітові ради 
губернії зобов’язувалися взяти під охорону 
архітектурні та інші пам’ятки поміщицьких маєтків. 
На необхідності їх збереження наголошувалося й в 
резолюції з ’їзду Рад селянських депутатів 
Херсонщини, який відбувся на початку 1918 р.4. Ряд 
ревкомів і Рад Чернігівщини на початку 1918 р. 
оголосили історико-культурні цінності народним 
добром і взяли їх під свою опіку5.

В цей час продовжували діяльність і пам’яткоохо- 
ронні товариства. В лютому 1918 р., в Києві після за
хоплення міста радянськими військами, саме вони вис
тупили ініціаторами здійснення невідкладних пам’ят- 
коохоронних заходів. Зокрема, вже 19 лютого 1918 р. 
представники Київської губернської ученої архівної 
комісії, Російського археологічного товариства, Київ
ського товариства охорони пам’яток старовини і мис
тецтва, Товариства студіювання мистецтв приступили 
до обслідування і опису пошкоджених напередодні 
пам’яток архітектури Києво-Печерської Лаври®.

Розуміючи важливість і невідкладність відповідних 
робіт, рада Центрального комітету охорони пам”яток 
старовини і мистецтва в Україні (ЦКОПСІМУ) 21 лю
того 1918 р. ухвалила виявити пошкодження також й 
інших архітектурних пам’яток міста, створивши з цією 
метою комісію у складі Ф.Ернста, В.Матушевського, 
В.Кричевського, В.Обремського, Д.Щербаківського7. 
За короткий час комісія виконала доручення ради комі- 
ТетУ , стимулювавши, водночас, власників пам’яток до
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їх ремонту і реставрації. Зокрема, вже 1 березня 1918 
відбувся молебень з приводу початку ремонту в Міг 
хайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Характеп 
но, що він проводився під доглядом губернського архі 
тектора9.

Результативною була й робота, створеної у відповід. 
ності до рішення ради ЦКОПСІМУ від 21 лютого 1918 р 
комісії у складі професорів Української Академії мис
тецтв М.Бойчука, В.Кричевського, О.Мурашка, Г.Нарбу- 
та та В.Козловської. їх зусиллями вдалося врятувати 
рештки збірки М.Терещенка, розгромленої напередодні 
червоноармійцями1

Позитивно оцінюючи заходи органів радянської вла
ди та громадськості, спрямовані на охорону історико- 
культурної спадщини, необхідно, водночас, наголосити 
на тому, що за відсутності на території Радянської Укра
їни державних пам’яткоохоронних структур, надзвичай
но складної військово-політичної обстановки в кінці 
1917 — на початку 1918 рр. вони не набули тут плано
мірного і систематичного характеру.

В зв’язку з цим, як тільки на початку січня 1919 р. ра
дянські війська, що наступали з території Росії, зайняли 
Харків, сюди прибув уповноважений відділу в справах 
музеїв і охорони пам’яток РСФРР А.Арсеньєв, який мав 
сприяти становленню державних пам’яткоохоронних ор
ганів в Україні. Під його керівництвом при губернському 
відділі народної освіти в січні 1919 р. були створені дві 
секції —  музейна та охорони пам’яток, які ставили за 
мету забезпечити збереження історико-культурних скар
бів Харківщини11.

Вже 23 січня 1919 р., через чотири дні після захоплен
ня радянськими військами Полтави, члени місцевого на
укового товариства також виступили з ініціативою ство
рення державних пам’яткоохоронних органів. «З огляду 
на бурхливі події, —  зазначалося в рішенні товариства,
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доручити президії скласти проект комітету охорони 
пам’яток, який би являв з себе рухливу інститутцію дер
жавного характеру, щоб урятувати пам’ятки, яким загро
жує нищення, і охороняти не тільки нерухомі, але й ру
хомі предмети від нищення»12. Відтак, органи радян
ської влади на Полтавщині спочатку запровадили посаду 
губернського комісара охорони пам’яток, на яку був 
призначений Г.Демочко, а згодом, — санкціонували при 
губвідділі народної освіти підвідділу культури та мис
тецтв з пам’яткоохоронною секцією при ньому. Спільно 
з Г.Демочко активно працювали К.Ляхович, К.Мощенко,
B. Ніколаєв, В.Щербаківський та ін.13 Характерно, що з 
самого початку своєї діяльності пам’яткоохоронці 
Полтавщини прагнули налагодити наукові та органі
заційні зв’язки зі своїми однодумцями в Харкові. Зок
рема, В.Щербаківський в кінці січня —  на початку 
лютого неодноразово звертався з такими пропозиція
ми до Ф.Ш міта14.

В міру того, як розширювалась територія, що контро
лювалась радянськими військами та органами влади, не
обхідність координації пам’яткоохоронних зусиль ство
рених на місцях відповідних державних структур, гро
мадськості ставала все більш очевидною. В зв’язку з цим 
27 січня 1919 р. на засіданні ради мистецтв завідуючий 
Всеукраїнським комітетом образотворчого мистецтва 
(ВУКОМІЗІС) при Наркоматі освіти України Б.Воль- 
ський запропонував створити Комітет охорони пам’яток 
мистецтва. 4 лютого відбулося його перше засідання. 
Очолив комітет молодий художник М.Дадикін, під керів
ництвом якого працювали досвідчені пам’яткоохоронці 
Ф.Шміт (завідувач музейною секцією), О.Федоровський 
(археологічною), В.Барвінський (архівно-бібліотечною),
C. Таранушенко (архітектурно-монументальною)15.

Спочатку комітет мав статус секції ВУКОМІЗІСу. Од
нак, як повідомив М.Дадикін 18 лютого 1919 р. на засі
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данні комітету, який на той час вже називався Всеукраїн 
ським (ВУКОПМИС), в зв’язку з реорганізацією коміте
ту мистецтв, йому надавались права самостійного відці! 
лу Наркомату освіти.

Основні завдання ВУКОПМИСу обгрунтовувались в 
розробленому Ф.Шмітом і затвердженому 7 лютого 1919 
р. на засіданні комітету «Проекті положення про Всеук
раїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старо
вини» та програмах діяльності окремих його секцій 
схвалених комітетом в лютому — на початку березня то
го ж року. У відповідності до цих важливіших програм
них документів, ВУКОПМИС мав забезпечити організа
цію реєстрації, охорони, дослідження та популяриза
ції пам’яток археології, архітектури, мистецтва, мо
нументальної скульптури, етнографії та архівно-біб
ліотечних, координувати і спрямовувати розбудову 
музейної мережі України, розробити основи її 
пам ’яткоохоронного законодавства. Окрім того, в 
програмі діяльності ВУКОПМИСУ визначались пер
шочергові заходи щодо охорони конкретних 
пам’яток, які найбільше потребували захисту.

Опорою ВУКОПМИСу на місцях мали стати гу
бернські та повітові копмиси. 18 лютого 1919 р. ВУ
КОПМИС затвердив детальну «Інструкцію губерн
ським та повітовим комітетам охорони пам’яток мис
тецтва і старовини», а 22 лютого —  пояснюючу за
писку до неї, де давались вказівки про структуру, 
штати, джерела фінансування, обов’язки, визнача
лись перспективні та першочергові завдання місце
вих пам’яткоохоронних органів*6.

Таким чином, відразу після створення ВУКОПМИ
Су провідними пам’яткоохоронцями Харкова була 
розроблена досить грунтовна програма його діяль
ності та її організаційного забезпечення. Однак, вже 
в другій половині березня 1919 р., в зв’язку з переїз
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дом установ Наркомату освіти УСРР до Києва, ВУ- 
їСОПМИС у Харкові припинив свою роботу. М. Дади- 
кін виїхав до нової столиці Радянської України для 
формування нового складу комітету.

На той час у Києві продовжував діяти відділ охорони 
пам’яток створеного ще за гетьманщини Головного уп
равління мистецтв та національної культури. У відповід
ності до розпорядження тимчасового представника Ро
бітничо-селянського уряду України в Києві М. Скрипни
ка, в середині березня 1919 р. до структури управління 
увійшов також відділ охорони пам’яток церковної 
старовини зліквідованого радянською владою Мініс
терства культів УНР. Як зазначалось в наказі комісара 
ГУМНК Ю.Мазуренка від 13 березня 1919 р., співробіт
ники секцій відділу мали погоджувати свою діяльність з 
Архівними управліннями, Книжковою палатою і відді
лом охорони пам’яток ГУМНК17.

Його співробітники і склали кістяк «київського 
складу» ВУКОПМИСу, який розпочав діяльність в 
кінці березня 1919 р. Зокрема, В.Модзалевський очо
лив архівний відділ комітету, Н.Полонська —  архео
логічний, М.Біляшівський —  музейний, Г.Луком- 
ський —  архітектурний. До роботи в комітеті були 
запрошені також досвідчені пам’яткоохоронці С.Гі- 
ляров, Ф.Ернст, Г.Красицький, В.Козловська, В.Ле- 
сючевський, Г.Стелецький та ін 18.

Ще раніше, в середині березня 1919 р., в Києві розпо
чала діяти архітектурна секція підвідділу по ліквідації 
майна релігійних установ (ПОЛІР) при колегії відділу 
соціального забезпечення губвиконкому. В ній працюва
ли відомі пам’яткоохоронці, мистецтвознавці, архітекто
ри В.Бібіков, І.Верпел, В.Лієр, І.Моргілевський, К.Піо- 
ро, С.Прокоф’єв, В.Уклейн, Л.Хижинський, СЯнушкев- 
ський. А очолював її Г.Лукомський, який забезпечував 
організаційний зв’язок секції з ВУКОПМИСом та коор
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динацію роботи обох пам’яткоохоронних структур 
Власне, архітектурний відділ ВУКОПМИСу зосередив 
свою увагу на охоронних заходах щодо так званої ци
вільної архітектури, а секція ПОЛЗРу — культової.

В травні 1919 р. ВУКОПМИС звернувся до Нар- 
комсоцзабезу з пропозицією створити подібні секції
—  художні —  «для наукового обстеження художньо- 
історичних пам’яток церковної старовини і передачі 
їх в ВУКОПМИС» і при інших губернських, а також 
повітових органах соцзабезпечення. При цьому пе
редбачалось, що «реєстрація, наукове обстеження, 
реставрація, господарський ремонт пам’яток архітек
тури та ін., видання результатів наукового обстежен
ня» буде проводитися за рахунок коштів з ліквідова
ного церковного майна, але за інструкціями і плана
ми ВУКОПМИСу. Ними мала керуватися й архітек
турна секція Всеукраїнської комісії по ліквідації релі
гійних установ. Однак, розгорнути роботу пам’яткоо
хоронних структур в системі органів соцзабезу в 
1919 р. не вдалося. Зрештою, і в Києві, як зазначалось 
в документах архітектурної секції ПОЛІРу, відбулося 
її об’єднання з відповідним відділом ВУКОПМИСу
—  «як персонально, так і кошторисними пропозиція
ми»19.

Усвідомлюючи важливість належного організацій
ного забезпечення справи охорони пам’яток, члени 
ВУКОПМИСу вже на своєму першому засіданні, яке 
відбулося 4 лютого 1919 р., ухвалили звернутися до 
органів радянської влади Полтавщини, Чернігівщи
ни, Катеринославщини з пропозицією вжити заходів 
до збереження історико-культурної спадщини. Того ж 
дня на засіданні ВУКОПМИСу було прийнято рішен
ня вдатися з відповідними клопотаннями до команду
вання радянських військ, які знаходились на підсту
пах до Києва. 28 лютого 1919 р. ВУКОПМИС ухва
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лив відрядити до Полтави З.Бірчанського для згурту
вання навколо програм комітету місцевих пам’яткоо- 
хоронців. Він також розіслав циркулярний лист усім 
виконкомам губернських рад, в якому наполягав на 
здійсненні вироблених ним заходів по охороні 
пам’яток і організації губкопмисів. Після доповіді 
МДадикіна відповідне рішення прийняв також НКО 
України20.

Вжиті заходи не залишилися без наслідків. Так, 
вже в кінці лютого 1919 р. розроблений членами Ук
раїнського наукового товариства дослідження та охо
рони пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщи
ні проект структури та план роботи місцевого губ- 
копмису був схвалений на засіданні товариства та 
затверджений П олтавським губвиконкомом. 
Незабаром, 4 березня, відбулося засідання колегії 
підвідділу культури та мистецтва, яка ухвалила приз
начити головою комітету К. Ляховича, керівником му
зейно-археологічної секції М.Рудинського, а охорони 
пам’яток культури і мистецтва —  Г.Демочко. Важли
ву роль в діяльності губкопмису відігравала його ко
легія, до складу якої входили завідуючі Полтавських 
музеїв, архіву та центральної бібліотеки. У відповід
ності до «Положення про Полтавський губкопмис» 
Колегія також мала право кооптації до свого складу 
окремих фахівців, представників наукового товарис
тва, профспілки художників та наукових установ21.

З березня 1919 р. конституювався Харківський 
губкопмис. Під керівництвом С.Таранушенка в ньому 
працювали В.Татаринов (завідуючий археологічною 
секцією), П.Фомін (архітектурно-монументальною), 
Є.Іванов (архівно-бібліотечною), Я.Назаренко (сек
ретар)22. На Катеринославщині функції губернського 
пам’яткоохоронного органу були перекладені на сек
цію охорони археологічних, культурних і художніх
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цінностей (завідуючий М.ТрИПОЛЬСЬКИЙ), створену 
22 березня 1919 р. в структурі комітету образотвор
чих мистецтв23. В березні розпочав роботу також
Чернігівський губкопмис, В К В ІТ Н І ---  Одеський24 в
травні —  Волинський25. Таким чином, губкопмиси 
були створені в переважній більшості губерній Укра
їни.

Вже весною 1919 р. державні пам’яткоохоронні 
органи почали діяльність й в ряді повітових центрів 
Так, в березні Лебединський повітвиконком повідо
мив ВУКОПМИС, що у відповідності до його інс
трукцій при місцевому відділі народної ОСВІТИ коп- 
мис створено у складі Ю.Базавлука (завідуючий по- 
вітвно), Ю .Бразоль-Леонтьева (художник, голова ко
мітету й завідую чий його музейною секцією), 
М.Гальковського (завідуючий археологічною секці
єю), художників А.Єрофалова (архітектурною), В.Ба- 
завлука (етнографічною), М.Ліхачова (архівною26. 
На Полтавщині повіткопмис був створений у Кобе
ляцькому повіті27. На літо 1919 р. 12 повіткопмисів 
працювали на Чернігівщині28.

В ряді повітів пам’яткоохоронні функції виконува
ли секції мистецтв відділів народної освіти29. В Ро- 
менському повіті на Полтавщині їх взяли на себе чле
ни створеного в травні 1919 р. з ініціативи археолога 
М.Семенчика Товариства захисту пам’яток старови
ни та мистецтва30, в Конотопському повіті на Черні
гівщині - Товариства дослідження рідного краю3*.

Незважаючи на досить значні успіхи в розбудові 
системи державних пам’яткоохоронних органів, за
вершити цю роботу в 1919 р. не вдалося. Зокрема, во
ни не були створені в більшості повітових центрів. 
Досить значну роботу там проводили музеї, число 
яких в Україні в 1919 р. значно зросло. Однак, музеї, 
так само як і пам’яткоохоронні товариства, не мали ні
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адміністративних повноважень, ні належного фінан
сування для того, щоб взяти під свій догляд та забез
печити належну охорону усіх пам’яток історії та 
культури на місцях. Фінансову скруту відчували й 
державні пам’яткоохоронні структури. Значною мі
рою їх становлення стримувалось відсутністю, особ
ливо в повітах, підготовлених і досвідчених фахівців- 
пам’яткоохоронців. Разом з тим не можна не відзна
чити того очевидного факту, що зусиллями подвиж
ників збереження історико-культурної спадщини за 
підтримки органів влади в Радянській Україні були 
закладені основи державної системи охорони 
пам’яток культури. 1 * * * 5 6 * 8 * * 11
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