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Лариса Рева 

РОБОТА КОМІСІЇ ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ПРИ ВУАН 
 

Бібліографування давньої української літератури почалося ще наприкінці XVI- першої половини XVII ст. 
Наприкінці 20-х років ХХ ст. створилися деякі умови для її комплектування, зберігання і вивчення. 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України зберігає документи 
про роботу в цьому напрямі Комісії давнього українського письменства, яка діяла при ВУАН. Пропонуємо увазі 
читача маловідомі сторінки її діяльності. 

26 жовтня 1927 р. акад. В. Перетц звернувся до І Відділу ВУАН з доповідною запискою, в якій зазначив, що 
словесний матеріал старого українського письменства охоплює майже вісім століть і його пам’ятки відбивають 
увесь хід культурного та художнього розвитку українського народу. Але водночас вивчення літератури старого 
письменства, розшуки, збереження та видання його пам’яток посувалися надзвичайно мляво, хоч без цього не 
можна зрозуміти історичного розвитку української літератури та багатьох її сучасних явищ. Фахівців, 
спеціально підготовлених до наукового дослідження та видання пам’яток старого письменства, було дуже мало, 
а їхня діяльність часто-густо не координувалася. Тому акад. В. Перетц запропонував утворити Комісію, яка б 
об’єднала науковців-фахівців для виявлення, вивчення та видання пам’яток старого українського письменства 
від найдавніших часів до кінця так званої «старої традиції», себто, до часів І. Котляревського (ІР НБУВ, ф. Х, 
№ 8696, арк. 3). 

17 листопада 1927 р. 1-й Відділ (там само, № 12461, арк. 3), а 5 грудня того ж року (там само, № 18698, 
арк. 1) Спільне зібрання ВУАН ухвалили пропозицію акад. В. Перетца. 

Визначаючи завдання Комісії, її голова акад. В. Перетц підкреслював, що рукописна книга та невелика 
кількість стародруків є джерелом вивчення творчого надбання давньої України. Виходячи з цього, вчений 
вважав першим завданням — розшукування рукописного та стародрукованого матеріалу про українське 
письменство і далі організацію його наукового вивчення. 

Одночасно він зазначав, що через історичні обставини більшість цих матеріалів загинула, а частина 
опинилася у російських книгозбірнях та музеях. З великим болем вчений говорить про привласнення Росією 
безцінних раритетів українського давнього письменства. 

Від часу свого заснування Комісія стала однією з найпомітніших ланок Історико-філологічного відділу 
ВУАН. Як свідчать протоколи засідань, члени Комісії проводили велику пошукову, наукову та організаційно-
методичну роботу. Особливу роль у діяльності Комісії відіграв її голова — академік В. Перетц (1870-1935), 
філолог, історик літератури. У своїх працях він обстоював твердження про українське походження рукописних і 
стародрукованих пам’яток Київської Русі («Из лекций по истории древнерусской литературы», «Исследования и 
материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков» та ін.), звертав увагу на форму, 
побудову літературних пам’яток і вимагав грунтовного вивчення й інтерпретації текстів та їх критичної 
публікації. Він розглядав українську літературу Київської Русі з її пізнішими періодами (XVI-XVIII ст.) як 
єдиний безперервний літературний процес. 

Для плідної роботи Комісії необхідно було залучити до цієї справи науковців-фахівців. За перший рік свого 
існування Комісія мала одного штатного працівника та двох постійних позаштатних у Києві і одного — у 
Москві. Позаштатних — непостійних працівників Комісії у Києві було 2, у Ленінграді — 5, у Москві — 2. 
Згодом, у зв’язку із зміною номенклатури, всіх позаштатних працівників, постійних і непостійних, 
перейменовано у членів Комісії. 

Початковий склад Комісії давнього українського письменства був такий: голова — акад. В. Перетц, 
заступник голови — проф. С. Маслов, секретар — проф. О. Назаревський, С. Гаєвський, М. Геппенер, П. Попов 
(Київ), проф. В. Адріанова, проф. С. Балухатий, І. Єремін, І. Нікольська, проф. С. Шеглова (Ленінград), проф. 
С. Богуславський та М. Гудзій (Москва). — (ІР НБУВ, ф. Х, № 12454, арк. 1). 

Пізніше членами Комісії стали проф. Д. Абрамович (з 30. 11. 1928 р.) з Ніжина, М. Марковський (з 26. 01. 
1929 р.), Н. Кістяківська (з 07. 11. 1929 р.) та О. Маслова (з 07. 11. 1929 р.) з Києва. 

Діяльність Комісії розпочалася з 24 листопада 1927 р., коли, після ухвали І-м відділом ВУАН, відбулося 
перше її організаційне засідання (там само, № 12461, арк. 3). Основними напрямами наукової праці Комісії були 
виявлення та вивчення елементів світської літератури в словесній продукції давньої України; давньої легенди в 
Україні; української публіцистичної літератури XVI-XVII ст.; дослідження діалектики літературного процесу в 
Україні; теорії письменства (поезії та прози) в Україні XVII-XVIII ст.; соціології стилю пам’яток давньої 
України; розроблення питань марксистської методології в літературознавстві; розшукування, облік та 
описування рукописів українського походження в межах СРСР; складання систематичної бібліографії давнього 
українського письменства тощо. 

Наукові пошуки велися у книгозбірнях Москви, Ленінграда, в інших містах, а також у книгосховищах Києва 
з метою виявлення та обліку українських рукописів різних часів, визначення їхньої наукової вартості. Значна 
увага надавалася рекомендаційній бібліографії пам’яток мови та письменства. Так у протоколі Ч. 35 (10) від 25 
жовтня 1930 р. (там само, № 12467, арк. 1) було ухвалено взяти участь ВУАН у складанні довідкового посібника 
для широких читацьких кіл. Цю роботу було доручено С. Маслову та О. Назаревському. 

Члени Комісії дбали про оприлюднення результатів своєї наукової діяльності. З цією метою проводилися 
засідання, де виголошувалися наукові доповіді, які широко обговорювалися присутніми. 
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За час існування Комісії з 17 листопада 1927 р. до 1 жовтня 1930 р. було проведено 36 засідань, з них 13 — 

закритих та 23 прилюдних. Було зачитано 47 доповідей. 
Комісія давнього українського письменства мала своє видання — «Пам’ятки мови та письменства давньої 

України» (як окрему серію у збірниках Історико-філологічного відділу ВУАН). За час діяльності Комісії вийшли 
друком: «Пам’ятки XI-XVIII ст. про князів Бориса та Гліба» С. Богуславського (К., 1928), «Твори 
І. Некрашевича» Н. Кістяківської (К., 1929); надруковано працю Т. Сушицького «Західноруські літописи як 
пам’ятки літератури» (упорядкував та підготував до друку О. Назаревський); працю С. Гаєвського 
«Александрія» в давній українській літературі» та ін. 

Підготовлено до друку праці Д. Абрамовича «Києво-Печерський Патерик» та І. Єреміна «Твори Кирила 
Туровського»; працю М. Гудзія «Історія сімох мудреців» в українській обробці» та ін. 

Плани роботи на 1931-1933 рр. (там само, № 12447, арк. 3) передбачали збільшення коштів, особливо на 
науково-організаційні, операційні витрати та на оплату відряджень членів Комісії з метою розшукування нових 
матеріалів-рукописів та стародруків стосовно письменства давньої України, вивчення та підготовки їх до друку. 
Причому Комісія передбачала оприлюднення не лише самих текстів української повісті, пам’яток легендарного 
характеру, сатирико-побутового письменства, описи деяких збірок, а й підготовку першої систематичної 
бібліографії давнього українського письменства тощо. 

У «Звіті Комісії Українського письменства за 1930 рік» (там само, № 12429, арк. 1-10) відзначено, окрім 
основних завдань роботи Комісії, громадську та науково-популяризаційну її діяльність, зв’язок із виробництвом, 
йшлося також про досягнення й недоліки в роботі Комісії, зокрема, недостатній рівень «марксо-ленінської 
методології, яку повинні були опанувати її члени». 

Цілком можливо, що саме такі зауваження й стали причиною ліквідації та політичного розгрому Комісії 
ВУАН, яка на початку 30-х років припинила свою діяльність, а праці її членів надовго залягли в спецхранах, або 
були знищені. 

Проте нині традиції діяльності Комісії давнього українського письменства, біля джерел яких стояли 
В. Перетц, С. Маслов, О. Назаревський та інші відомі українські вчені — люди яскраві і цілеспрямовані, 
принципові і безкомпромісні — заслуговують на продовження, поглиблення й вивчення досвіду роботи. 
 
Ольга Бажан 

З ІСТОРІЇ ЦДАГО УКРАЇНИ  
(До 70-ліття заснування) 

 
Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України) створено у жовтні 1991 р. 

на базі колишнього Архіву ЦК Компартії України, який існував у різні роки і як самостійна установа, і як 
структурна частина науково-дослідних інститутів ЦК КПРС.  

Створений 1929 р. як один із 30 філіалів Центрального партійного архіву Інституту ім. В. Леніна. Єдиний 
партійний архів (ЄПА) діяв у складі Інституту історії партії і Жовтневої революції в Україні при ЦК КП(б)У на 
правах його відділу. Відповідно до Положення про Інститут в архіві мали концентруватися і зберігатися 
документи ЦК Компартії України, Центральної Контрольної Комісії КП(б)У, ЦК ЛКСМУ, комфракцій 
республіканських радянських, профспілкових органів і громадських організацій, документи ліквідованих 
губернських і повітових партійних і комсомольських органів, спогади учасників революційного руху, 
фотоілюстровані матеріали історикопартійного характеру. Згідно з положенням про Інститут, завдання ЄПА 
КП(б)У полягали у збиранні і систематизації архівних матеріалів, їх всебічному використанні у науково-
дослідній, публікаторській і довідковій роботі. Крім цього, на архів покладалось науково-методичне 
керівництво місцевими партійними секціями, що входили до складу історико-революційних відділів окружних 
державних архівів1 . 

Чільне місце у перших планах роботи установи посідали питання зосередження в її сховищах найважливі-
ших комплексів історико-партійних документів. За вказівкою ЦК КП(б)У до партійного архіву Інституту з 
поточного архіву Центрального Комітету були передані документи його відділів по 1926 р. включно. Більше 2 
тис. справ надійшло від ЦК ЛКСМУ. Значна кількість документів в обсязі 205 лінійних метрів2  була отримана 
від партійних секцій окружних історичних архівів. Архів прийняв також документи партійних і комсомольських 
осередків великих підприємств м. Харкова. 

Вже наприкінці 1932 р. в ЄПА КП(б)У налічувалось понад 100 тис. справ3 . Вони умовно об’єднувалися у 
чотири секції: 1) документи ЦК і ЦКК КП(б)У; 2) документи місцевих партійних організацій; 3) документи ЦК 
ЛКСМУ; 4) копійні документи з історії партії, мемуари ветеранів революційного руху, ілюстративні матеріали 
(фотографії, схеми, діаграми, плакати). Проте профіль документальної бази ЄПА КП(б)У ще не був чітко 
визначений. Разом з документами республіканських партійних і комсомольських органів, які підлягали 
зберіганню, в його сховищах знаходилися також фонди місцевих органів та їх первинних організацій. Тому 
завдання уточнення фондового складу ставало одним з найактуальніших. 

Документи, прийняті на зберігання, вимагали проведення їх науково-технічної обробки, оскільки на початку 
1930-х рр. вони надходили до архіву у більшості своїй в неописаному стані. Через невелику кількість 
працівників партійного архіву (його штат складався з 8 чоловік)4  і значний обсяг матеріалів, темпи роботи з 
упорядкування фондів, її якість не відповідали потребам використання документів. Особливо гостро це питання 
постало в зв’язку із підвищенням інтенсивності інформаційно-довідкової діяльності архіву в період підготовки 
до 15-ої річниці Жовтневої революції 1917 р. Внаслідок активізації науково-технічної обробки документів 
вдалося поліпшити стан документальної бази архіву. До середини 1930-х рр. практично всі справи були 
розібрані, описані і обліковані в книгах надходжень, картках фондів, описах. З метою вдосконалення обліку 
документів ЄПА КП(б)У розробив обов’язкову для всіх партійних архівів «Реєстраційну картку Єдиного 


