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галина сВарНик (Львів)

ВИСТУПИ ЯРОСЛАВА ДАШКЕВИЧА
НА АРХЕОГРАФІЧНІЙ НАРАДІ 1988 року

30 років тому, 6–8 грудня 1988 р. у засніженому, морозному києві від-
булася подія, яка провела межу поміж радянською та українською археогра-
фічною наукою нового часу. Велику роль у цьому відіграв тоді ще 
безробітний1 дисидент із великим стажем, історик ярослав романович Даш-
кевич. Він завжди вирізнявся своєю незалежністю від радянської традиції і 
партійних структур, був “нерадянською” людиною і за своїм походженням, 
і за життєвою поставою, і навіть за зовнішністю. як образно висловився ві-
рменський професор Левон Чукасзян на останній ювілейній конференції 
2016 р., присвяченій 90-річчю я. р. Дашкевича, той завжди виглядав як князь 
(“like a Prince”). саме таким він і запам’ятався нам, учасникам першої ар-
хеографічної наради 1988 р.

атмосфера у великому залі секції суспільних наук аН Урср на тодіш-
ній вулиці кірова (тепер – грушевського) 4, попри холод, була відчутно на-
електризованою: кияни переповідали приїжджим про подію, яка сталася 
напередодні. Публічна лекція сергія Білоконя про михайла грушевського 
на вечорі, організованому клубом “спадщина” в цьому ж залі, зібрала “близь-
ко 800 осіб. Зал був переповнений: люд сидів не тільки на додаткових стіль-
цях, що були занесені до залу звідусіль, але й на підвіконнях і просто на 
сходах, а осіб із двадцять простояло весь вечір біля дверей”2. Доповідач за-
галом повторив тези своєї статті, оприлюднені раніше у пресі3, спростовую-
чи закиди проти грушевського як “германського шпигуна” й тому 
подібні – присутніх представників офіційної історичної науки – докторів 

1 останній період безробіття я. Дашкевича тривав понад 10 років, від 2 квітня 1980 
до 31 жовтня 1990 рр. Перед цим, від 16 жовтня 1974 до 1 квітня 1980, він працював у 
Центральному державному історичному архіві Урср у Львові – на посадах молодшого 
наукового співробітника, старшого охоронця фондів, старшого наукового співробітника 
та старшого палеографа. Звільнений за вказівкою кДБ, формально “у зв’язку з 
порушенням трудової дисципліни”. Див.: ярослав Дашкевич: Біобібліогр. покажч. / 
Уклад. м. кривенко; авт. вступ. ст. а. содомора; упоряд. ілюстр. матеріалу г. сварник; 
наук. ред. Л. ільницька. – Львів, 2006. – с. 15–24.

2 Жарких М. Вечір м. грушевського // спадщина. – 1989. – № 1. – с. 224–226.
3 Білокінь С. михайло грушевський // Літературна Україна. – 1988. – № 29. – 

21 лип.
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історичних наук Віталія сарбея4 та рема симоненка5. останній, хоч і визна-
вав грушевського найбільшим “буржуазним істориком”, проте твердив, що 
“«історія України-руси» – це вузько фаховий твір, який може бути цікавим 
лише для обмеженого кола фахівців-істориків”. Дискусія несподівано для 
присутніх завершилася виступом львівського історика ярослава Дашкевича 
“Про михайла грушевського”. м. Жарких вважав, що це була “блискуча 
сорокахвилинна імпровізація, що буквально захопила публіку. Після закін-
чення його промови більшість присутніх підвелася зі своїх місць і стоячи 
аплодувала доповідачеві – це був єдиний випадок за вечір”6. Натомість 
с. Білокінь знав, що “несподіваний” виступ був заздалегідь підготованим7. 
істина, як завжди, була десь посередині: як виглядає з виправлень і закрес-
лень у рукописі та як відомо зі слів самого автора, ярослав романович писав 
виступ таки “на коліні” в потягу до києва.

Хай там як, це стало переломним моментом і в житті самого Дашкевича, 
а з “тексту видно, на яких вершинах українознавства він стояв ще тоді, коли 
бував без роботи, а Щербицькі й маланчуки не давали йому працювати для 
української науки”8. “Епохальний”, як каже Білокінь, виступ Дашкевича, був 
напівпідпільно записаний на диктофон й потім опублікований українськими 
студентами в неформальному варшавському журналі “Зустрічі”9, щоправда, 
з багатьма пропусками й помилками, зате з характерними для стенограми 
колоритними ремарками на кшталт: “оплески, сміх”, “сарбей: «Пхе!»”. Від 
цієї доповіді про грушевського почався злет ярослава Дашкевича як дослід-
ника української історії, грушевськознавця й організатора історичної та ар-
хеографічної науки. 

4 Повторив основні положення, викладені у статті: Сарбей В. як нам ставитись до 
грушевського? // радянська Україна. – 1988. – 27 лип.

5 Симоненко Р. Правда історії – вірність історії // комуніст України. – 1988. – № 9. – 
с. 76–88.

6 Жарких М. Вечір м. грушевського.
7 “Не розумію тільки, навіщо глибоко продуману й добре структуровану доповідь 

про грушевського Дашкевич назвав у своєму житті випадковою: «Хочу сказати, що на 
сьогоднішню доповідь сергія івановича я потрапив цілком випадково», – написано в 
його книжці. ярослав романович зателефонував мені (здається, з москви), і я запросив 
його на вечір «спадщини», так що він підготувався до виступу дуже ґрунтовно”. – реж. 
доступу: http://www.s-bilokin.name/Personalia/Dashkevych.html. – Назва з екрана. – Дата 
перегляду: 18 берез. 2018 р.

8 Білокінь С. ярослав Дашкевич та його “Постаті”. – реж. доступу: http://www.s-
bilokin.name/Personalia/Dashkevych.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 18 берез. 
2018 р.

9 опубл.: Дашкевич Я. Про михайла грушевського: Доповідь львівського історика 
на засіданні товариства “спадщина” у києві в грудні 1988 р. // Зустрічі. – 1989. – № 1. – 
с. 188–197. На жаль, саме цей скорочений варіант, щоправда, із виправленням помилок, 
передруковано в усіх трьох перевиданнях збірника есеїв ярослава Дашкевича “Постаті” 
(2006; 2007; 2016). В архіві вченого існує виправлений і доповнений авторською 
післямовою ширший примірник тексту, опублікований, знову-таки зі скороченнями й без 
ремарок стенограми: Дашкевич Я. Найвидатніший український історик: [Виступ на 
вечорі, присв. 125-річчю від дня народж. м. грушевського] // слово і час. – 1991. – № 9. – 
с. 18–24. (меморіальна бібліотека-архів я. Дашкевича, Львів (далі – мБаяД). – Ш-2/2. – 
№ 482).
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розповідали про цей виступ як про своєрідну публічну маніфестацію 
заперечення комуністичної ідеології і як про історичну сенсацію. Вільний 
дух дискусії про грушевського перенісся на нараду й поширився на інші 
питання, підходи та ставлення до археографічної спадщини. сам вчений 
оцінював це, як могутню течію в здоровому науковому середовищі України, 
що, зрештою, вилилася в рух ширших кіл наукової громадськості, який мож-
на окреслити короткою латинською формулою ad fontes – до джерел. тож 
формальне відновлення у 1987 р. археографічної комісії аН Урср, покли-
каної очолити й координувати видання всіх різновидів джерел – лінгвіс-
тичних, літературних, історичних, філософських, історико-культурних, 
підготовку яких мали б здійснювати як в академічних установах (інститути 
мовознавства, літератури, філософії, історії), так і позаакадемічних (київ-
ський університет, архіви києва і Львова), стало одним із могутніх етапів 
“боротьби за джерела” в Україні10. 

У грудні 1988 р. у києві відбулася представницька за складом (більше 
150-ти осіб з 19-ти міст України) – і бурхлива за перебігом – республіканська 
нарада “Українська археографія”. На неї зібралися всі тодішні археографіч-
ні сили України: історики, філологи, мистецтвознавці, етнографи, архівісти, 
бібліотекарі, окремі дослідники, які займалися публікацією історичних дже-
рел, а також представники спеціалізованих видавництв “Дніпро”, “Вища 
школа” та “радянський письменник”. як сказав згодом директор інституту 
українських студій гарвардського університету проф. сергій Плохій, напри-
кінці 1980-х рр. у науку увійшло ціле покоління молодих істориків-дже-
релознавців. сам він приїхав тоді у складі представницької “дніпропетров-
ської історичної школи” м. П. ковальського: В. Б. атаманенка, а. В. Бойка, 
В. а. Брехуненка, о. і. Журби, П. м. кулаковського, Ю. а. мицика, г. м. Ви-
ноградова, Ю. В. Назаренка, разом із: г. к. Швидько, с. В. абросимовою, 
Н. о. степаненко, о. о. Дячком, В. м. і о. Л. калашниковими. Друга за чи-
сельністю делегація прибула зі Львова – від Центрального державного іс-
торичного архіву Урср у Львові, – очолювана старшими колегами орестом 
ярославовичем мацюком та Уляною ярославівною Єдлінською: ми з братом 
іваном сварником, роман Шевчук, фахівці з відділу давніх актів роман Луців 
та Наталія Царьова. Наукові й академічні інституції Львова представляли: 
В. с. александрович, м. г. Вавричин, м. м. Драк, я. і. кравець, о. а. куп-
чинський, і. З. мицько, я. Є. Полотнюк, р. В. Шиян, Ю. а. ясиновський. 
також у програмі був заявлений археолог і. к. свєшников, який не приї-
хав. та, звичайно ж, більшість учасників наради складали кияни (близько 
50-ти осіб11) – представники всіх наукових і академічних осередків, які 
прагнули змінити парадигму застійного радянського минулого й викорис-
тати нові можливості для реалізації проектів, витягнутих “із шухляд”.

10 Дашкевич Я. тюркские источники об Украине XVI–XVIII вв.: актуальные аспекты 
публикаций // советская тюркология. – 1990. – № 3. – с. 20–30; Дашкевич Я. Вивчення 
і публікація східних джерел з історії України // Дашкевич Я. Україна і схід: Зб. наук. пр. / 
Упоряд. г. сварник, а. фелонюк. – Львів, 2016. – с. 678–689.

11 Див.: Додаток 2. Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: 
Програма республіканської наради 6–8 грудня 1988 р., київ.
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республіканська нарада “Українська археографія: сучасний стан і 
перспективи розвитку”12, а властиво, конференція розпочалася 6 грудня. 
організаторами були інститут історії аН Урср і створена ним 1987 р. ар-
хеографічна комісія. У програмі пленарного засідання виступ ярослава 
Дашкевича передбачений не був. Проте він отримав аж три записки від 
одного з організаторів наради геннадія Боряка, – в першій половині дня: 
“ярославу романовичу Дашкевичу / центр, 3-й ряд // Шановний ярославе 
романовичу! маємо 17 членів ак присутніх. 1 – покійна13 / Боряк”. Друга 
записка: “я. р. Дашкевичу // президія збирає заявки на виступи безвідносно 
до програми. Прошу Вас написати до смолія записку з проханням надати 
Вам слово, не чекаючи обговорення в кінці дня”. третя записка: “я. р. Даш-
кевичу // ярославе романовичу, прошу Вас подати заявку смолію на ви-
ступ. / геннадій”.

Після цього я. р. Дашкевич попросив слова для виступу й виголосив 
свою першу програмну доповідь “стан і завдання української археографії”, 
в якій різко засудив погромницький “сусловсько-маланчуківський” період, 
який призвів до “кризи довір’я до історичної науки і дефіциту правди у самій 
історичній науці”. Проте він не лише дав критичну оцінку радянських істо-
ричних практик видання джерел, а й розгорнув широко закроєну програму 
розвитку нової української археографічної науки й накреслив основні за-
вдання у різних напрямках. Цікаво, що в докладному звіті про археографіч-
ну нараду г. В. Боряка і о. м. тодійчук14 про виступ я. р. Дашкевича на 
пленарному засіданні не згадується, зате при обговоренні перспектив публі-
кації різного роду джерел його прізвище наводиться аж десять разів – часті-
ше за всі інші!

Дискусія про ставлення до михайла грушевського та його спадщини 
продовжилася 8 грудня на ранковому засіданні в актовій залі інституту іс-
торії, в 615-й кімнаті на 6-му поверсі. окрім досить гострої суперечки з Ві-
талієм сарбеєм15, запам’ятались виступи представників дніпропетровської 

12 Докладніше про нараду див.: Боряк Г. В., Тодійчук О. В. республіканська нарада 
“Українська археографія: сучасний стан і перспективи розвитку” [м. київ, 1988 р.] // 
Український історичний журнал. – 1989. – № 6. – с. 146–150.

13 Йшлося про директорку Центрального державного історичного архіву Урср у 
Львові Надію федорівну Врадій (20.10.1923, с. розкішне, нині ставищанського р-ну 
київської обл. – 13.08.1988, Львів). Від 1944 до 1958 р. перебувала на партійній роботі. 
1961 р. без відриву від виробництва отримала освіту на історичному факультеті Львів-
ського державного університету ім. і. франка. У червні 1958 очолила ЦДіа Урср у 
м. Львові, де широко розкрився її талант організатора й адміністратора, зробила вагомий 
внесок у забезпечення збереженості документів, модернізацію й ремонт приміщення 
Бернардинського монастиря. 1961 р. в архіві було запроваджено постійно діючий науково-
практичний семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін і на його базі 
створено перший в Україні Науково-методичний кабінет архівознавства та допоміжних 
історичних дисциплін. Залучила до роботи в архіві цілу плеяду “політично неблагона-
дійних” гуманітаріїв, звільнених під час політичних репресій проти української інтелі-
генції на початку 1970-х рр.

14 Боряк Г. В., Тодійчук О. В. республіканська нарада… – с. 146.
15 В. сарбей виголосив доповідь “До питання про потребу і напрями перевидання 

праць м. с. грушевського”.
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історичної школи та репліка з місця історика анни Хорошкевич з москви 
про потрібність видання “історії України-руси” грушевського, яка постави-
ла крапку в дискусії.

* * *
Всі тексти виступів ярослава романовича на археографічній нараді 

1988 р. зберігаються в науковому архіві вченого у складі його меморіальної 
бібліотеки-архіву у Львові. текст першої доповіді “стан і завдання україн-
ської археографії” досі не публікувався, на відміну від двох інших виступів, 
уміщених у збірнику тез, виданих за результатами наради. 7 грудня вчений 
вперше виголосив програму “Вивчення і публікація східних джерел з історії 
України”, не повторюючи вже опублікованих тез16, а доповнивши їх новими 
міркуваннями17. третього дня, на ранковому засіданні 8 грудня виступав із 
проектом створення “корпусу зображень міст України XVI–XVIіі ст.”, який 
теж доповнював опубліковані тези18. саме так виступи я. р. Дашкевича за-
значені в програмі наради, і хоча на рукописі є помітка автора, що останній 
виступ відбувся 7 грудня 1988 р., судячи з інших матеріалів, очевидно, його 
таки було виголошено останнього дня наради, 8 грудня.

маємо змогу докладно відтворити хід подій, оскільки вчений занотував 
собі для пам’яті: “1) виступ 7 Хіі 1988 р. складався з: полеміки з В. В. страш-
ком19, Л. З. гісцовою20, Ю. а. мициком21; доповненням до Наливайка22 

16 Дашкевич Я. Р. Вивчення і публікація східних джерел з історії України // Українська 
археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: тези доп. республ. наради, грудень 
1988 р. – к., 1988. – с. 62–64. 

17 Дашкевич Я. Вивчення і публікація східних джерел з історії України // Дашкевич Я. 
Україна і схід. – с. 668–671. Незабаром, у січні 1990 р., вже як керівник секції архео-
графічної комісії аН Урср я. Дашкевич розвинув програму видань східних джерел з 
історії України. Про це див. його статтю: Дашкевич Я. східні джерела з історії України: 
проблеми видання // Український історичний журнал. – 1989. – № 11. – с. 149–152.

18 Його ж. корпус зображень міст України XVI–XVIII ст. // Українська археографія: 
сучасний стан та перспективи розвитку: тези доп. республ. наради. – с. 228–230.

19 Йшлося про обговорення правил передачі текстів кириличних документів, 
підготованих товаришкою ярослава Дашкевича зі студентської лави Уляною Єдлінською 
з ЦДіа Урср у Львові та передачі текстів іншомовних документів, укладених 
працівником ЦДіа Урср у києві Віктором страшком. я. Дашкевич занотував: “страшко 
Віктор Васильович: ми привчилися не докладно слухати і точно цитувати. Не черговість 
видання, а величина «білої плями» і принципове ставлення до важливості тематики”.

20 мова про плановане видання двотомника творів м. костомарова – без “книг 
битія українського народу” та інших історичних праць українською мовою: Костома-
ров М. І. твори: У 2 т. – к., 1990. – т. 1: Поезії, драми, оповідання; т. 2: Повісті / Упоряд., 
автор передм. та прим. В. Л. смілянська. До 2-го тому ввійшли історичні повісті, напи-
сані російською мовою: “сын”, “кудеяр”, “сорок лет”, “Холуй”, “Черниговка”. я. Даш-
кевич зауважив: “гісцова Любов Василівна – просто дезінформує присутніх […] Це не 
наукове видання, коли друкувалися ці твори костомарова, які пропущено? 80 років тому? 
Доки ми не навчимося говорити правду, діла не буде”.

21 Заувага я. Дашкевича: “Юрій андрійович мицик – [нарікав на] бар’єр для праці 
істориків в архівах Польщі, а в нас – чекають тижнями, місяцями”.

22 Д. с. Наливайко виступав “Про видання західноєвропейських джерел з історії 
України XVI–XVIіі ст.”, я. Дашкевич вніс пропозицію про перевидання праці історика 
ілька Борщака “Україна в літературі Західної Європи”. 
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(про Борщака)23, критичних зауважень до Видавничих правил24; «Вивчення 
і публікація східних джерел з історії України» (текст виступу в течці «схід-
ні джерела»25. 2) виступ 7 Хіі 1988 р. про «корпус зображень міст України 
XVI–XVIII ст.» (текст виступу у «Види міст України»)”26. Полемічні нотатки 
зберігаються в течці № 121 “археографічна нарада 6–8 Хіі 1988, київ і даль-
ші наради археографічної комісії”27. тут є також пізніший текст відгуку 
я. Дашкевича на Видавничі правила У. Єдлінської та В. страшка, підготова-
ний до квітневої науково-методичної наради, присвяченої правилам публі-
кації документів і пам’яток (київ, 26 квітня 1990 р. )28.

я. р. Дашкевич вніс також декілька пропозицій до “резолюцій” грудневої 
наради: “звернути увагу на незадовільний стан археографічної праці в гаУ; 
періодично щорічно проводити наук[ові] конференції з археографії і джере-
лознавства; підготовка кадрів – арх[еографічні] курси, дисертанти; видання 
творів репресованих і замовчуваних істориків; комісія для вивчення спадщи-
ни акад. грушевського”29. рішення республіканської наради археографів 
Української рср, опубліковані в “УіЖ”30, враховують, зокрема, й ці пропо-
зиції вченого.

Практично керувати процесами і втілювати археографічні проекти 
я. р. Дашкевич почав майже відразу після наради: вже в січні наступного 
року його призначили керівником групи видання східних джерел з історії 
України археографічної комісії аН Урср. 1 листопада 1990 р. він очолив 
Львівське відділення археографічної комісії аН Урср; 27 серпня 1992 став 
заступником директора інституту української археографії НаНУ, а 1 верес-
ня 1992 – керівником Львівського відділення інституту української архео-
графії НаНУ (з 1 лютого 1995 – інституту української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаНУ) і керував ним до своєї 
смерті 25 лютого 2010 р. тож більшість археографічних проектів створеного 

23 опубл.: Борщак І. Україна в літературі Західної Європи / Пер. з фр. З. Борисюк; 
наук. ред. я. Дашкевич; редкол. П. сохань, я. Дашкевич, а. Жуковський та ін. – к., 
2000. – 365 с. також з ініціативи я. Дашкевича було підготоване перевидання історичних 
праць: Його ж. мазепа. орлик. Войнаровський: історичні есе / ред. і упоряд. г. сварник; 
передм. я. Дашкевича. – Львів, 1991. – 256 с. 

24 опубл.: методичні рекомендації по передачі текстів документів XVI–XVIіі ст. 
(київ, 1986) / склали У. я. Єдлінська, В. В. страшко // Українська археографія: сучасний 
стан та перспективи розвитку: матер. до республ. наради (київ, листопад 1988 р.). – к., 
1988. – с. 9–42.

25 мБаяД. – V/2. – № 85: східні джерела до історії України. Вивчення і публікація 
східних джерел з історії України. – арк. 137–141.

26 там само. – Vііі/4. – № 284: соціотопографія, джерела до соціотопографії. – 
арк. 90–91. (Дашкевич Я. корпус зображень міст України XVI–XVIII ст.: Допов-
нення).

27 там само. – V/6. – № 121. – арк. 132–132 зв. 
28 Дашкевич Я. Р. [Відгук на “методичні рекомендації”] // Передача текстів 

документів і пам’яток: матер. наук.-метод. наради, квітень 1990 р. – к., 1990. – с. 40–
47.

29 мБаяД. – V/6. – № 121: археографічна нарада 6–8 Хіі 1988, київ і дальші наради 
археографічної комісії. – арк. 133.

30 Український історичний журнал. – 1989. – № 6. – с. 149–150.
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ним Львівського відділення відбувалися під його безпосереднім керівни-
цтвом, даючи змогу виявити великий організаційний хист, різнобічні зна-
ння і вміння та стратегічне бачення розвитку різних ділянок археографіч-
ної науки.

* * *
Публікуємо текст виступу ярослава Дашкевича на республіканській 

археографічній нараді 6–8 грудня 1988 р. “стан і завдання української ар-
хеографії”. У додатках подаємо “склад археографічної комісії академії наук 
Української рср” (Додаток 1) та текст програми археографічної наради 
1988 р. з рукописними нотатками я. Дашкевича (Додаток 2).

При публікації рукопису я. Дашкевича ми намагалися максимально 
зберегти особливості авторського правопису й мовного стилю, виправивши 
лише явні помилки й осучаснивши пунктуацію. Всі авторські виділення у 
тексті збережені, також відтворено рукописні позначки на програмі наради. 
скорочення розкрито у квадратних дужках. Бібліографічний коментар скла-
дено не лише до названих автором видань, а й до деяких пізніших, які ви-
йшли у згаданих серіях протягом останніх тридцяти років. Витяг з пізнішої 
нотатки я. р. Дашкевича про долю незавершених праць м. с. грушевського, 
складеної 1989 р. за дорученням археографічної комісії аН Урср, включено 
як коментар до його основного тексту.

сподіваємося, публікація не лише засвідчить енциклопедичну ерудицію 
і широту діапазону наукових зацікавлень я. р. Дашкевича, його творчу енер-
гію як організатора науки, а й допоможе окреслити основні тенденції і на-
прямки розвитку української археографії та джерелознавства, кадровий 
потенціал науки, оцінити здобутки і виявити прогалини на шляху розвитку 
за тридцятиліття, яке минуло від знаменної наради 1988 року.

галина сварник (Львів). Виступи Ярослава Дашкевича на Археографічній 
нараді 1988 року

Вперше публікується текст доповіді історика ярослава Дашкевича (1926–2010) 
“стан і завдання української археографії” на першій археографічній нараді 
6–8 грудня 1988 р. у києві. Ця подія провела межу поміж радянською та україн-
ською археографічною наукою нового часу. У статті йдеться також про виступи 
я. Дашкевича “Вивчення і публікація східних джерел з історії України” та “корпус 
зображень міст України XVI–XVIіі ст.”.

Ключові слова: ярослав Дашкевич, українська археографія, історія.

Halyna Svarnyk (Lviv). Yaroslav Dashkevych’s Papers at the Archeographic 
Meeting (1988)

The paper of the historian Yaroslav Dashkevych (1926-2010) “A Status and Tasks 
of the Ukrainian Archeography” at the First Archeographical Meeting (6-8 December 
1988, Kyiv) is published for the first time. This event drew a line between the Soviet 
and Ukrainian Archeographic research. The article also refers to Dashkevych’s papers 
“A Study and Publication of the Oriental Sources On the History of Ukraine” and “A 
Corpus of the Images of the Cities of Ukraine from the Sixteenth to the Eighteenth 
Century”.

Keywords: Yaroslav Dashkevych, Ukrainian Archeography, History
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ярослав ДаШкЕВиЧ

СТАН І ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ:
виступ на республіканській нараді 6 грудня 1988 р., київ

Наша нарада відбувається в дуже нелегкий період, не лише в державі й 
на Україні в цілому, але і при дуже складному становищі в українській ра-
дянській історичній науці з археографією включно. Проявилися – на всю 
широту – криза довір’я до історичної науки і дефіцит правди у самій істо-
ричній науці. На Україні ці явища проявляються ширше і глибше, як де-небудь 
інде, бо жодна історична наука в союзі не перенесла такого сусловсько-
маланчуківського погрому, який пережила українська історична наука.

саме на Україні ще більше, як де-небудь інде, забули латинську приказку, 
що historia est magistra vitae: у нас виникла фальшива історія у помпезному 
брежнєвському виконанні, а фальшивий вчитель вчив фальшивого життя. 
Наслідки цього ми відчуваємо повсякденно – також на цій нараді. Цілком 
певно, якщо б не було погрому 1972 р. з викиданням істориків-археографів 
на вулицю, якщо б не було таємних інструкцій про якнайрідше вживання слів 
Україна, український*, про викреслення назви Західна Україна, чорних спис-
ків з прізвищами істориків, яких не те що не можна друкувати, але навіть 
згадувати – якщо б цього всього не було, то певне не треба було б збирати 
сьогодні нараду, яка виглядає на нараду над пропастю.

Давайте хвилинку помріємо: якщо б не було 1972 року, то ми на сьогод-
ні мали б вже близько ста томів таких щорічників, як “історичні джерела 
та їх використання”, “середні віки на Україні”, “київські старожитності”, 
“історіографічні дослідження Урср”, “Український історико-географічний 
збірник”, “Нумизматика и сфрагистика”, мали б видані всі козацькі літописи 
в серії “Джерела з історії України”, запроектованій ярославом Дзирою, мали 
б, очевидно, з два десятки томів з затвердженого в 1965 р. на ііі республікан-
ській науковій конференції з архівознавства та інших спеціальних історичних 
дисциплін в києві проекту видання джерел, опрацьованого іваном Бутичем1. 
ми не мали б зруйнованої наукової роботи в головному архівному управлінні 
і зведеного нанівець такого наукового журналу, яким були “архіви України”2. 
Не треба було б знову думати про видання “київського намісництва”3 чи 
“кирило-мефодіївського братства”.

сьогодні ми зібралися на руїнах – і перед нами, учасниками наради, але і 
не лише перед нами, стоїть завдання відродити традиції наукової археографічної 

* тут і далі – виділено автором.
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праці й поступово, одночасно, зменшити кризу довір’я і дефіцит історичної 
правди. але, я підкреслюю, відродити: археографічна комісія діяла, і добре 
діяла, в 20-х – на початку 30-х років, археографічна робота відродилася в 
60-х роках в архівному управлінні – ми, на щастя, відроджуємо, а не почи-
наємо на цілком пустому місці. Про це також треба говорити відверто, не 
забувати і не замовчувати фундаментальний проект Бутича 1965 р.4 і менший, 
але цілком реальний проект Дзири5 1971 р. Правда, ці плани викинули до 
коша, але немає жодних підстав для того, щоб ми вважали самих себе першо-
відкривачами – це з одного боку, а з іншого – неможливо все починати за-
ново і спочатку, немов на спаленій землі.

Все це я говорю не для того, щоб смакувати погромним минулим – бо 
смакувати багном досить важко, – а для того, щоб розкриття всіх механізмів 
застою в нашій історичній науці могло нас забезпечити від повторення цих 
явищ в майбутньому. крім цього, конструктивну працю можна будувати 
лишень на міцному очищеному ґрунті, а не на багні. 

тут виникають важливі питання, на які я поки що не почув відповіді на 
нараді: які є гарантії і хто дає гарантії, що все це, що ми тут плануємо, про-
понуємо, обґрунтовуємо, справді буде реалізовано, опубліковано, доведено 
до кінця. я дуже шаную археографічну комісію, але всі ми розуміємо, що 
комісія навіть у складі 35 чоловік не може дати такої гарантії. Хочеться зна-
ти, хто саме – вище археографічної комісії – гарантує виконання планів. 
Немає потреби проявляти добрі наміри і викликати надії, якщо їх не можна 
гарантувати міцними відвертими і чесними зобов’язаннями, екстраординар-
ними заходами. ми не знаємо, яка є наукова політика академії наук, і не 
лише академії наук в ділянці археографії. Навіть більше – ми є свідками 
того, що самі члени археографічної комісії6 бойкотують цю надзвичайно 
важливу нараду. як бути в такому випадку?

Нам потрібні, очевидно, не лише плани, не лише гарантії видання, але 
необхідний рішучий злам у догматичному мисленні істориків. 70-ті – 80-ті ро-
ки в нашій історичній науці виродили (інакше назвати це явище не можна) 
антиджерельний напрямок: десятитомна “история Украинской сср” подає 
свій текст до вірування, як святе Письмо – без покликання на джерела (в 
чому, зрештою, нічого дивного немає, бо цілий ряд тверджень, часто т. зв. 
принципіальних, джерелами підтвердити не можна). історики перетвори-
лися в пророків, що виголошують істини – які, шкода, часто ними не є. 
сьогодні треба відродити напрям ad fontes – назад до джерел, бо в інший 
спосіб відновити довір’я до історичної науки неможливо. В наш час культи-
вується не лише антиджерельний підхід до т. зв. досліджень, проявляється 
страшна непримиримість до оригінальних текстів, особливо, якщо вони на-
писані нібито незрозумілими мовами. Необхідно виробити у нас самих ар-
хеографічну об’єктивність та чесність, боротися з спокусою через кожних 
кілька слів чи речень ставити “три крапки”, нічим не обґрунтовуючи таке 
скорочення (або й скорочувати без “трьох крапок”), додавати до текстів 
вульгарно-соціологічні коментарі, які здатні тільки компрометувати історич-
ну науку. розвиток археографії без джерелознавства неможливий, а цей на-
прям досліджень лежить облогом.
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До того, як ми почуємо про гарантії археографічної роботи – наша на-
рада нагадує гру в одні ворота. Широко відкриті ворота, на яких написано 
“археографічна комісія”, понад 80 гравців закидає свої м’ячі, не знаючи, чи 
ці м’ячі будуть зараховані, чи ні – і чи археографічна робота не піде в цілком 
іншому напрямі, не в тому, про який ми говоримо. Нас турбує питання про 
співвідношення між архівною комісією та головним архівним управлінням, 
його працездатність (тим більше, що заслуги гаУ в застої величезні). Виступ 
представника гаУ на нараді треба вважати явним непорозумінням.

Про Археографічну комісію
Без сумніву, утворення заново археографічної комісії – свідчення певних 

зрушень, хоча всі ми розуміємо добре, що відтворення комісії на Україні (як, 
зрештою, в Білорусі) відбулося внаслідок внутрішньої боротьби в середови-
щі істориків і під тиском громадськості. археографічна комісія була створе-
на декретом згори – і важко сказати, чи це себе виправдає – тим більше, що 
частина членів вже тепер, на самому початку, бойкотує роботу комісії, до якої 
нібито належить. 

функції і роль комісії не дуже ясні. якщо б 35 чоловік закотили рукави 
і сіли готувати джерела до видання – думаю, не було би потреби збирати 
сьогоднішню нараду. 

З комісією склалося анекдотичне становище, бо, якщо виходити з типо-
вих для наших умов бюрократичних пропорцій, то комісія повинна б коман-
дувати принаймні 350 працівниками-археографами. На сьогодні вона 
командує одним чи двома працівниками…

які перспективи праці такої археографічної комісії?
Кадри археографів

Всі ми бачимо, що перед українською археографією, якщо вона справді 
зможе розгорнути свою діяльність, стоять дуже серйозні завдання, зокрема 
в ділянці фундаментальних досліджень (про них я ще говоритиму). Довести 
їх до кінця без кваліфікованих кадрів неможливо. Наші плани нагадують 
будування потьомкінських сіл – яке забезпечення цих планів кадрами? На 
самому ентузіазмі ентузіастів, треба шкодувати, далеко не заїдемо.

У нас є два шляхи комплектування кадрів: це або підбір людей, яких 
можна підготувати до археографічної праці, – або комплектування комісії 
“позвоночниками”, за дзвінками згори. 

археографія – це справді, в значній мірі, індивідуальний подвиг, – але чи 
можемо розраховувати на появу таких індивідуальностей в наш час? Правда, 
є один приклад – в українській археографії – такого подвигу; він нетиповий 
й ідейно не витриманий, але я розповім про нього. атанасій Великий (1918–
1982), ініціатор і виконавець серії “Документи до історії України і Білорусі 
з римських архівів” протягом 32 років підготував 57 томів загальним обсягом 
1325 друкованих аркушів. Поява такого працівника у нас, здається, не перед-
бачається, тому, мабуть, треба подумати про інші реальні заходи.

До таких заходів, по-моєму, повинні належати:
1. археографічні курси, принаймні однорічні, цілком практичні, а 

не парадні (відомо, що на початку 20-х рр. у києві діяв історико-архівний 
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інститут, потім він був ліквідований – можливо, треба поставити питан-
ня про його відновлення).

2. стимулювання захисту дисертацій на археографічно-джерелознавчі 
теми.

Перспективи, загальні питання
При розгляді перспективного плану видань важко погодитися з тим, що 

це план видання справді найважливіших джерел з історії України. Це план, 
який охоплює те, що в окремих упорядників було або є в шухлядах – і добре, 
що воно включено в план, але ми, здається, повинні розуміти й те, що в пер-
шу чергу треба вжити заходів для опрацювання фундаментальних археогра-
фічних видань. У плані, який я розглядаю як своєрідний взірець не активного, 
а пасивного планування, є лише одна тема, яку можна вважати фундамен-
тальною – це тема, пов’язана з історією козацтва, з дуже деформованою і не 
дуже зрозумілою назвою. Ну, але це справді фундаментальна тема.

але невже цілу історію України можна звести до однієї фундаментальної 
теми? Думаю, що ні. Зрештою, з козаками це у нас так: посилюються націо-
нальні утиски – забороняють козацьку тему, послаблюються – ось вам і ко-
заки. Це своєрідний лакмусовий папірець – та, одночасно, комплекс як у 
ворогів, так і в прихильників тої тематики: у ворогів, що ладні проголосити 
українським націоналістом навіть карла маркса за його прихильні слова про 
січ, – у прихильників, бо січ для них немов призма, в якій збираються всі 
фокуси національного питання.

я, очевидно, висловлю єретичні думки, але відверто скажу, що козацька 
тема не є для української археографії найбільшою білою плямою, є дві 
“більші” білі плями, які вимагають принципіального і першочергового ви-
рішення. 

По-перше, це серія з історії України радянського періоду – саме серія, 
а не окремі тематичні збірники;

По-друге, серія з історії України ХіХ – поч. ХХ ст., яка висвітлювала 
б об’єктивно суспільно-політичний рух на Україні і усунула ті деформації 
і перекручування, які досі подаються до вірування.

Лише на третьому місці я поставив би серію збірників з історії козацтва, 
січі, гетьманщини.

Здається, на сьогодні для багатьох вже ясно, що кризу довір’я до ук-
раїнської історичної науки і дефіцит правди в цій же науці неможливо по-
бороти при допомозі нового десятитомника, а допомогти в цьому плані може 
серія – невелика кількатомна, під назвою “Україна в історичних джерелах” – 
щось в роді незакінченого довоєнного багатотомника “історія України в 
джерелах і матеріалах”, але виконаного на високому науковому рівні. така 
серія могла б сприяти відновленню довір’я, очевидно, лише при науково 
об’єктивному її виконанні і при публікації джерел без невмотивованих 
скорочень.

Потрібна також – для університетських занять – серія типу російських 
“сборников документов для практических занятий по источниковедению 
истории ссср”.



162

ярослав ДаШкЕВиЧ

ми знаємо і розуміємо, яку в наш час увагу – цілком обґрунтовано – при-
діляють дослідженню міжнаціональних відносин. але в планах нема праць, 
які мали б заповнити існуючу прогалину. я б сказав, що є дві теми, вико-
нання яких дуже потрібне в археографічному ключі. Це проблеми українсько-
татарських і українсько-єврейських взаємовідносин. 

Ці теми вимагають об’єктивного висвітлення разом з їх тіньовими і 
світлими сторонами. Хоча б для того, щоб показати, що коштували Україні 
татарські напади – а, з іншого боку, що були часи, коли козаки ховалися під 
татарську протекцію. а також для того, щоб показати, що Богдан Хмельниць-
кий не обов’язково був для євреїв гіршим від гітлера – як тепер кричить із-
раїльська пропаганда.

Україна в минулому – я маю на увазі зокрема гетьманщину – була право-
вою державою. я не бачу в планах серії юридичних джерел – зокрема ви-
дання умов між Україною і росією, що регулювали їх взаємні стосунки у 
ХVII–XVIII cт., видання тих законів, що діяли на території України. Без 
джерел такого типу важко зрозуміти суть суспільного ладу на Україні.

Про гарантії видань – що вони справді будуть видані – я вже говорив. Не 
потрібно збуджувати надії, якщо немає можливості їх реалізувати. В інсти-
туті історії срср у москві зібралося близько 60 томів серії “Древнейшие 
источники по истории народов ссср”, в які вкладено колосальну працю 
добрих фахівців – всі вони лежать мертвим капіталом.

Виникає потреба готувати щорічник такого типу, як колись “Україн-
ський археографічний збірник”, для публікацій окремих статей на археогра-
фічні теми, для друкування окремих документів, покажчиків і оглядів 
джерел тощо.

Про редакційну і технічну підготовку видань
мені здається, що археографічна комісія повинна взяти на себе завдан-

ня якимсь чином познайомити редакторів з специфікою видання джерел, що 
в них не можна креслити і міняти слова так, як хочеться. Ви знаєте, що немає 
для археографічних видань гіршого лиха, як дурний, впертий і переконаний 
у своїй непогрішимості редактор.

Видання джерел переважно розраховані на століття – і справді, якщо 
взяти до рук хроніки, джерела, друковані у XVI–XVIII ст., то ви будете пере-
конані, що вони можуть лежати ще кілька століть, а якщо ви візьмете до рук 
“Документи Богдана Хмельницького”, підготовані крип’якевичем і Бутичем7, 
то дивуєтеся, що вони ще досі не розсипалися.

сучасні академічні, з дозволу сказати, видання, друковані безнабірною 
технікою, просто гидко брати до рук. а чого варті саморобні омеги, іжиці у 
виданнях високим друком. такі “видання” в лапках компрометують акаде-
мію наук Урср, формально найбагатшу після академії наук срср.

Врешті – підготовка видань ще на довидавничій стадії вимагає фінансо-
вого забезпечення. На переклади, виконані на науковому рівні, на високо-
якісне – а не добровільно-примусове рецензування, на фотокопії, графічні 
роботи, копіювання текстів і т. д. Про це треба думати завчасу.
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Перспективи – період феодалізму
В плані відбилося одне велике непорозуміння з “історією запорозьких 

козаків”, бо історія гетьманщини (чи малоросії – як хто хоче) – це не є 
історія запорозьких козаків. тут є дві окремі проблеми, які треба чітко від-
ділити:

1. історія запорозького козацтва (січі чи січей) і, можливо, інших по-
дібних формувань (реєстрових, бузьких, річних і т. д.).

2. історія держави, гетьманщини, в якій січ була (або й не була) складо-
вою частиною.

Є принципова різниця між періодом кінця XVI [ст.] – 1648 р. – це майже 
виключно документи про запорозьке козацтво, про січ, і після 1648 р. – це 
вже документи держави (або держав, автономних, у складі не лише росії, але 
й Польщі, туреччини) і січі.

Питання про формування цього фундаментального блоку збірників тре-
ба вирішити по суті, виходячи з характеру державної (чи недержавної) влади 
і території, на яку вона поширювалася.

Перспективи – юридичні пам’ятки
такого розділу цілком немає. історики намагаються забути, що Україна 

була правовою державою – і що внутрішні і зовнішні відносини гетьманщи-
ни регулювалися законами.

На мою думку, треба передбачити археографічне опрацювання таких 
тем, як: “Умови між Україною та росією” (починаючи від статей Б. Хмель-
ницького), “Права, за якими судився малоросійський народ”, а також 
розв’язати питання про комплексне видання таких пам’яток, як: документи 
про запровадження магдебурзького права, цехові статути, статути братств.

Перспективи – період капіталізму
я б сказав, що історики періоду капіталізму придумали якусь, зрештою 

досить прозору, гру в піжмурки. В архівах України, росії лежать десятки, 
якщо не сотні тонн документів таких установ, як міністерство внутрішніх 
справ, київське генерал-губернаторство, “цивільні” губернаторства, жандар-
мерія і т. д. – але історики їх не добачають, так, як не добачають основні 
проблеми історії України ХіХ – початку ХХ ст.: як з поневоленого, зацько-
ваного люду відбулося перетворення в модерну українську націю, бо ніхто, 
мабуть, не заперечить, що саме такою нацією зустрів народ епоху Великої 
Жовтневої революції.

історики періоду капіталізму не знають, що таке український суспільно-
політичний рух ХіХ – початку ХХ ст., хоча це прекрасно знали і розуміли 
царські сатрапи на Україні, знав цар, коли забороняв видання українською 
мовою, знав автор донощицької книжки (за висловом Леніна) с. Щеголев 
“Украинское движение как современный этап южно-русского сепаратизма” 
(1912). Для сучасних істориків періоду капіталізму існує механічна форму-
ла: робітничий рух + селянський рух + кілька імен письменників. Хоча, 
одночасно, ці ж історики дуже добре, наприклад, розуміють, що таке поль-
ський суспільно-політичний рух на Україні 1863–1864 рр. я хочу сказати, 
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що структура українського суспільно-політичного руху у ХіХ – на поч. 
ХХ ст. така сама, як структура руху кожного поневоленого народу, який 
перебуває під колоніальним гнобленням. а це вже історики-марксисти по-
винні добре знати.

Український суспільно-політичний рух ХіХ – поч. ХХ ст. – це велетенська 
біла пляма, яку можна заповнити лише багатотомним фундаментальним ви-
данням. мені здається, що чільним історикам періоду капіталізму треба за-
йматися саме тим, а не проектувати видання типу кастрованого грушевського, 
яке – видання – до історії періоду капіталізму не має жодного відношення.

Збірник про “кирило-мефодієвське братство”8 – це лише крапля в морі, 
до того ще й автоцензурована, хоча автоцензура таки справді вже давно ска-
сована. (До речі, необхідно видавати цей збірник у першому повному, а не в 
порізаному сучасному варіанті)9.

Лежать у шухлядах підготовані до друку (або майже підготовані до дру-
ку) “Щоденник” кістяковського10, цілком готовий збірник “Володимир 
гнатюк”11 (свого часу зарецензований такими “діячами”, як Дей, яценко) – я 
не бачу їх у видавничому плані. Наступним після “Володимира гнатюка” 
готувався до друку збірник про михайла Драгоманова12. Думаю, що є сенс 
розпочати його підготовку. 

Перспективи – науково-довідкові видання
Про довідники адміністративно-територіального устрою.
План сконструйований таким чином, щоб штучно затушкувати наявність 

на Україні власного, самобутнього полково-сотенного устрою. На Правобе-
режжі полковий устрій протримався принаймні 65 років від 1648 р. – але 
жоден довідник про нього не передбачається13. Зате ми маємо польські воє-
водства – довідники такі, без сумніву, дуже потрібні, але “і чужого научайся, 
свого не цурайся”.

гетьманщину замаскували терміном “Лівобережна Україна”, відкидаю-
чи знову 52 роки полкового устрою з 1648–1700 рр. Не дуже ясно, зрештою, 
чим цей довідник по суті відрізнятиметься від праці Дж. гаєцького “козаць-
ка адміністрація гетьманщини” в двох томах (1978)14.

мені здається, що археографічна комісія – в даній ділянці – науково-
довідкових видань – повинна виступити ініціатором видання двох фундамен-
тальних видань (в оригіналі французькою мовою) м. кордуби “радянська 
українська історична література 1917–1931 рр.” (Варшава, 1938)15 та і. Бор-
щака “Україна в західноєвропейській літературі” (Париж, 1935)16. кордубу, 
правда, перевидав гарвардський український дослідний інститут17, але це 
факсимільне видання у нас не доступне – зрештою у нас мало хто знає фран-
цузьку мову. а праця кордуби – капітальний путівник по нашій історичній 
літературі того періоду, який викреслили з пам’яті і про який намагалися 
забути.

У цьому розділі бажано передбачити видання довідника з української 
хронології, реґестів документів по окремих темах.

треба думати, що археографічна комісія візьме якимсь чином патронат 
над історичною бібліографією. На жаль, в цій ділянці невесело. Відомо, що 
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робота над капітальною бібліографією історії України, якою багато років 
займалася Державна історична бібліотека Урср, була законсервована за ре-
комендацією вчених з інституту історії в києві. який стан цієї картотеки на 
сьогодні – невідомо. я повинен довести до відома присутніх, що праця ці-
лого життя згаданого вже проф. Варшавського і Львівського університетів 
кордуби – його “Бібліографія історії України” з прибл[изна] 120 тисяч карто-
чок18, була – як я недавно довідався, – викинена на сміття кілька років тому 
(отже, не в 1972 р.!, а десять років пізніше) за розпорядженням директора 
інституту суспільних наук академії наук у Львові Чугайова. я, очевидно, 
проситиму президію академії наук розслідувати цей злочин проти радянської 
науки, вчинений бюрократом від науки.

Перспектива – описово-статистичні джерела
В плані ми бачимо російські і польські матеріали, але не бачимо (знову!) 

українських – крім переписних книг 1666 р.19. археографічній комісії треба 
якось продумати методику скороченої публікації такого феноменального 
джерела, яким є рум’янцевський опис20. треба поцікавитися досвідом наших 
чеських колег, що видають Урбарій21 – подібний за структурою описово-
статистичний матеріал. можливо, після цього можна буде перейти до якоїсь 
синтезованої публікації таких капітальних джерел, як францісканська і Йо-
сифінська метрики22.

Не дуже ясно, як пропоновані видання люстрацій стикуються з багато-
томним виданням люстрацій, що протягом вже двадцяти років реалізується 
в Польщі23.

Перспектива – факсиміле
Пропозиції можна доповнити ще двома. Перевидати “архив Юго-

Западной россии” (35 томів у 37 книгах) як підписне видання – з новими 
покажчиками до цілості.

Друковані описи до книг київського архіву давніх часів (що зробили в 
голландії на мікрофішах) – з загальним покажчиком до цілості.

Незрозуміло, як мислиться репринт щоденників марковича24 – є три 
різні видання, які доповнюють одне одне – і ще більше незрозуміло, як що-
денник марковича можна засунути разом з щоденниками трьох інших авто-
рів у 40 аркушів. рекомендую спершу подивитися видання в оригіналі, а 
потім вже планувати їх репринт.

Перспективи – твори істориків
Видання творів українських істориків – окреме дуже велике завдання 

археографічної комісії. складність завдання полягає в тому, що ми відівчи-
лися публікувати твори наших попередників без купюр – просто сверблять 
руки, щоб щось скорочувати, очевидно, те, що не подобається з таких чи 
інших міркувань, і скорочувати непомітно – а в дуже явних випадках стави-
ти “три крапки”, не пояснюючи (як вимагають правила і просто звичайна 
порядність) що саме і чому скорочувалось. 

мені здається, що основним і непорушним правилом в цьому плані пови-
нно бути таке: якщо немає бажання публікувати повністю – то не публікувати 
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цілком. До яких курйозів у нас допублікувалися, можна навести приклад з 
виданням творів кримського25: в одній своїй праці він часто згадував тур-
кестан – радянський і китайський. термін радянський туркестан, очевидно, 
залишали, а слово китайський – викреслювали і ставили три крапки. Чого 
добилися такі публікації? тільки компрометації для української радянської 
науки.

Цей розділ перспективного плану повинен, цілком явно, поділятися на 
дві частини: дорадянські й радянські історики. 

мені незрозуміло, що і в який спосіб можна убгати в двотомник косто-
марова26, хіба справді публікувати його в такий негідний ні костомарова, ні 
академії наук спосіб, як це робить “Український історичний журнал” з “ма-
зепою та мазепинцями”27. Хочу нагадати, що найновіша збірка творів кос-
томарова, що вийшла в газі у 60-х рр. налічує понад 20 томів – приблизно ⅓ 
з них це історичні твори на українські теми.

У 1932 році ВУаН розпочала видання “творів” В. антоновича28. Повне 
видання було розраховано на 9 томів – був виданий т. 1. На мою думку необ-
хідно відновити це видання згідно з вже розробленим планом. тим більше, 
що в канаді вже готуються публікувати його літографовані лекції, що ніколи 
не були видані високим друком.

З інших творів я б пропонував перевидання “истории воссоединения 
руси” П. куліша разом з третім досі не виданим томом джерел29. Це вже 
прямий обов’язок археографічної комісії.

Заслуговує видання цінна своєю фактографією праця західноукраїнського 
історика Д. Зубрицького, члена-кореспондента академії наук в Петербурзі, 
“історія міста Львова”30. ми маємо лише кон’юнктурні історії Львова, а коли 
потрібні факти, то заглядаємо до старого Зубрицького. Публікувати заново 
треба разом зі сторінками, що були викреслені австрійською цензурою.

Дуже відповідальне завдання – видання творів українських радянських 
істориків. треба сказати, що в цій ділянці в нашій історичній науці панує 
справді-таки соловецький холод, історики затикають вуха і ніяк не хочуть 
знати, що діється, наприклад, в середовищі письменників. історики радян-
ського періоду не здобулися на те, щоб встановити, хто саме з істориків, 
зокрема з академічних, був безпідставно репресований в роки сталінщини і 
чиї саме імена десятиріччями замовчувалися. Це наш великий борг не лише 
перед минулим, але і перед сучасним.

Цілком зрозуміло, що на перший план виходить републікація “історії 
України-руси” акад. грушевського31. Правда, дехто рекомендує нам користу-
ватися еміграційним перевиданням (до речі, там було одне перевидання – 
Нью-Йорк, 1954–1958, а не два, як пише тов. сарбей) або навіть видавати 
такого собі кастровано-коментованого грушевського. я думаю, що ми по-
винні мати радянське перевидання, а якщо хтось думає коментувати – прошу, 
хай попробує.

У зв’язку з “історією” грушевського необхідно вияснити остаточно – і це 
під силу тільки археографічній комісії – долю рукопису дальших томів “іс-
торії України-руси” (другої половини Х тому)32, матеріалів до наступних 
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томів – тих матеріалів, які від 1925 до 1930 року збирали в московських та 
інших архівах молодші співробітники грушевського, зокрема Єфимовський 
і кравцов. На цих рукописах і архівних матеріалах, як відомо, були свого 
часу написані докторські дисертації (очевидно, без покликання на них)33 – 
що, посередньо, свідчить про їх велику вартість.

На мою думку, академія наук на пропозицію археографічної комісії 
повинна створити окрему групу для вивчення спадщини найбільшого іс-
торика України, і ця група повинна періодично інформувати громадськість 
про стан справ, зокрема, вияснити долю рукописного продовження “історії 
України-руси”, матеріалів для продовження, а також долю 6, 7, 8, 9 томів 
“історії української літератури”, над якими грушевський працював у мо-
скві34.

я не вважаю, що археографічна комісія повинна займатися лише спад-
щиною акад. грушевського. Необхідно розглянути питання про перевидання 
праць видатного історика права акад. Василенка, а також таких істориків, 
відомих зрештою антагоністів грушевського, як акад. Багалія, акад. слаб-
ченка (зокрема його п’ятитомної праці “організація господарства України 
від Хмельниччини до світової війни”). Цілком заслуговують перевидання 
праці першого видатного українського історика-марксиста акад. яворського 
(“Народна історія України”, “історія України в стислому нарисі”, “На істо-
ричному фронті” т. 1, “Нариси з історії революційної боротьби на Україні” 
в двох томах).

Думаю, це наш святий обов’язок перед пам’яттю акад. слабченка, що 
збожеволів у Володимирському централі, та акад. яворського, що загинув 
на соловках.

кінчаючи свій виступ, як член Всесоюзного історико-освітнього това-
риства “меморіал” і делегат його засновницької конференції в москві прошу 
присутніх вшанувати пам’ять українських істориків – жертв сталінського 
терору вставанням і хвилиною мовчання.

мБаяД. – V/6. – № 121: археографічна нарада 6–8 Хіі 1988, київ і дальші наради ар-
хеографічної комісії. – 16 арк. оригінал. автограф.
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Оглоблін?).

6. Відомо, що до 1931 р. матеріали для дальших томів «Історії [України-
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пав, викрадений або знищений” (МБАЯД. – Ш-2/2. – № 482: М. Грушевський. – 
Арк. 684–685).
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ДоДатки

№ 1
Додаток

до постанови Президії аН Урср
від 05.10.87 № 315

Склад Археографічної комісії Академії наук Української РСР
Бюро археографічної комісії

сохань Павло степанович – член-кореспондент аН Урср, голова
смолій Валерій андрійович – доктор історичних наук, інститут історії аН 

Урср, заступник голови
Німчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, інститут мовознавства 

ім. о. о. Потебні аН Урср, заступник голови
тодійчук ольга Веніамінівна – кандидат історичних наук, інститут історії аН 

Урср, учений секретар комісії
Жулинський микола григорович – доктор філологічних наук, інститут літера-

тури ім. т. г. Шевченка аН Урср
Замлинський Володимир олександрович – доктор історичних наук, київський 

державний університет ім. т. г. Шевченка
ісаєвич ярослав Дмитрович – доктор історичних наук, інститут суспільних наук 

аН Урср
котляр микола федорович – доктор історичних наук, інститут історії аН 

Урср
мітюков олександр георгійович – кандидат історичних наук, головне архівне 

управління при раді міністрів Урср
санцевич анатолій Васильович – доктор історичних наук, інститут історії аН 

Урср
сенченко микола іванович – кандидат технічних наук, Центральна наукова 

бібліотека аН Урср
толочко Петро Петрович – доктор історичних наук, інститут археології аН 

Урср
тронько Петро тимофійович – академік аН Урср, інститут історії аН Урср, 

голова товариства охорони пам’яток історії та культури
Шевченко федір Павлович – член-кореспондент аН Урср, інститут історії аН 

Урср
Члени археографічної комісії

Бачинський анатолій Демидович – кандидат історичних наук, одеський дер-
жавний університет ім. і. і. мечникова

Березовський іван Павлович – доктор філософських наук, інститут мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії ім. м. т. рильського аН Урср

Бородін Василь степанович – доктор філологічних наук, інститут літератури 
ім. т. г. Шевченка аН Урср

Врадій Надія федорівна – директор Центрального історичного архіву Урср у 
м. Львові

гісцова Любов Захарівна – директор Центрального державного архіву Урср у 
м. києві

Дубровіна Любов андріївна – кандидат історичних наук, Центральна наукова 
бібліотека аН Урср
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Заєць анатолій Павлович – кандидат історичних наук, інститут держави і пра-
ва аН Урср

коваленко олександр миколайович – кандидат історичних наук, Центральний 
державний архів кінофотофонодокументів Урср

ковальський микола Павлович – доктор історичних наук, Дніпропетровський 
державний університет ім. 300-річчя возз’єднання України з росією

крячок микола іванович – директор Центрального державного архіву літера-
тури і мистецтва Урср

кудрицький анатолій Вікторович – кандидат історичних наук, головна редакція 
УрЕ

курило Володимир михайлович – доктор історичних наук, заступник міністра 
освіти Урср

Нічик Валерія михайлівна – доктор філософських наук, інститут філософії аН 
Урср

Перковський арнольд Леонідович – кандидат історичних наук, інститут еконо-
міки аН Урср

Пещак марія михайлівна – доктор філологічних наук, інститут мовознавства 
ім. о. о. Потебні аН Урср

рибалка іван климентійович – доктор історичних наук, Харківський державний 
університет ім. о. м. горького

сарбей Віталій григорович – доктор історичних наук, інститут історії аН Урср
Храмов Юрій олексійович – кандидат фізико-математичних наук, директор 

видавництва “Наукова думка” аН Урср
Шмельов Віктор григорович – кандидат історичних наук, відділ архівних фон-

дів ЦНБ аН Урср
яковлєва Лариса Василівна – директор Центрального державного архіву Жов-

тневої революції і соціалістичного будівництва Урср
головний учений секретар
Президії аН Урср
Член-кореспондент аН Урср   Підпис    В. Ю. тонкаль

мБаяД. – V/6. – № 121: археографічна нарада 6–8 Хіі 1988, київ і дальші наради ар-
хеографічної комісії. – арк. 95–97. 

№ 2
академія наук Української рср

археографічна комісія
інститут історії

Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку
Програма республіканської наради 6–8 грудня 1988 р., київ.

6 грудня
Пленарне засідання (конференц-зал, 2-й поверх)

10.00 – 13.00
Відкриття наради

Доповіді
√* 1. Сохань П. С., чл.-кор. аН Урср, голова археографічної комісії аН Урср 

(київ). Про деякі основні напрями діяльності археографічної комісії аН Урср у 
світлі сучасних вимог перебудови

* тут і далі позначки ярослава Дашкевича передаємо курсивом, галочкою зазначені 
прізвища учасників, виступи яких він прослухав.
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√ 2. Шмідт С. О., д. і. н., голова археографічної комісії аН срср (москва). 
Діяльність археографічної комісії аН срср: підсумки і перспективи

√ 3. Хорошкевич А. Л., д. і. н. (москва). традиції радянської археографії та 
деякі проблеми координації видавничої справи

обговорення доповідей
Виступи

√ 1. Жулинський М. Г., д. ф. н., інститут літератури ім. т. г. Шевченка 
аН Урср

√ 2. Волковинський В. М., к. і. н., головне архівне управління при раді міні-
стрів Урср

√ 3. Замлинський В. О., д. і. н., київський держуніверситет ім. т. г. Шевченка
√ Сергійчук В. І., к. і. н. (Київ). Про уточнення тематичних напрямків видав-

ничої роботи*

√ 4. Івакін Г. Ю., к. і. н., інститут археології аН Урср
√ 5. Смолій В. А., д. і. н., інститут історії аН Урср
√ 6. Бріцина О. Ю., к. ф. н., інститут мистецтвознавства, фольклору та етно-

графії ім. м. т. рильського аН Урср
√ 7. Німчук В. В., д. ф. н., інститут мовознавства ім. о. о. Потебні аН Урср
√ 8. Шевченко Ф. П., чл.-кор. аН Урср, інститут історії аН Урср
√ 9. Нічик В. М., д. філос. н., інститут філософії аН Урср
– 10. Дяченко Ю. П., Держкомвидав Урср (не виступав. – ЯД)**

√ Сарбей
√ Черних (?)
√ Мишанич

Денне засідання
15.00 – 18.00

Продовження обговорення
Виступи

– 1. Бутич І. Л., к. і. н. (київ). До питання організації археографічної роботи 
(не виступав – ЯД)

√ 2. Шевчук В. О., письменник (київ). Про тематичні межі видань археогра-
фічної комісії аН Урср

←3 √ ***. Сергійчук В. І., к. і. н. (київ). Про уточнення тематичних напрямків 
видавничої роботи (виступав на ранковому засіданні – ЯД)

√ 4. Гісцова Л. З. (київ). Про спірні напрями роботи археографічної комісії
– 5. Санцевич А. В., д. і. н. (київ). архівним джерелам – особливу увагу (не 

виступав – ЯД)
√ 6. Кульчицький С. В., д. і. н. (київ). малодосліджені проблеми історії Україн-

ської рср у документальних виданнях археографічної комісії (рос.)4*

√ Дашкевич
√ Ковальський
√ Котляр
√ Дячок, вчитель (Дніпропетр[овськ])

* За програмою мав виступати після обіду.
** Проти прізвища стоїть мінус, який позначає відсутність виступаючого.
*** тут і далі стрілочками позначено зміну порядку виголошення виступів.
4* тут і далі позначено виступи, виголошені російською мовою.
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7 грудня
обговорення доповідей

10.00 – 13.00, 15.00 – 18.00
Секція І (конференц-зал, 2-й поверх)

матеріали з історії українського козацтва та Визвольної війни українського на-
роду 1648–1654 рр. Наративні джерела. картографічні та іконографічні джерела. 
Науково-довідкові матеріали.

голова секції чл.-кор. аН Урср Ф. П. Шевченко
секретарі: Л. С. Косміна, І. В. Євсеєнко
√ 1. Апанович О. М., к. і. н. (київ). архів коша Запорізької січі
√ 2. Страшко В. В. (київ). Про видання корпусу документів “історія запорізь-

кого козацтва”
√ 3. Мицик Ю. А., к. і. н. (Дніпропетровськ). Український дипломатарій 

XVI–XVIіі ст. (Документи гетьманів, полковників і кошових Війська Запорізького)
√ 4. Брехуненко В. А. (Дніпропетровськ). Про публікацію джерел з історії 

зв’язків донського та запорізького козацтва XVI – першої половини XVII ст.
5. Щербак В. О., к. і. н. (київ). мемуари як джерело для вивчення історії укра-

їнського козацтва кінця XVI – першої половини XVIі ст.*
√ 6. Степанков В. С., к. і. н. (кам’янець-Подільський). мемуари про Визволь-

ну війну українського народу 1648–1654 рр.
– 7. Свєшніков І. К., д. і. н. (Львів). Приватні шляхетські листи XVIі ст. як 

джерело до історії Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. (не висту-
пав – ЯД)

← 6.ХІІ 8. Котляр М. Ф., д. і. н. (київ). Принципи та практичні завдання під-
готовки видань давньоруських літописів (Хіі–Хііі ст.)

√ 9. Мицик Ю. А., к. і. н. (Дніпропетровськ). Про публікацію пам’яток україн-
ського літописання

√ 10. Семчинський С. В., д. ф. н. (київ). молдавські та валаські літописи як 
джерело з історії України XV–XVIіі ст.

√ 11. Наливайко Д. С., д. ф. н. (київ). Про видання західноєвропейських дже-
рел з історії України XVI–XVIіі ст.

√ 12. Дашкевич Я. Р., к. і. н. (Львів). Вивчення і публікація східних джерел з 
історії України

– 13. Філімонов С. Б., к. і. н. (сімферополь). Про серію “Записки іноземців про 
крим”, яка готувалася таврійською ученою архівною комісією (не виступав – ЯД)

√ 14. Полотнюк Я. Є. (Львів). арабські джерела з історії України
√ 15**. Кулинський М. О. (київ). іноземні наративні джерела з історії України 

XV–XVIі ст. (На прикладі латиномовних і німецькомовних творів) 
√ 16. Калашников В. М., д. і. н. (Дніпропетровськ). англійські джерела з іс-

торії України XVI–XVIіі ст.*** (рос.)
√ 17. Калашников В. М., д. і. н., Калашникова О. Л., к. і. н. (Дніпропетровськ). 

французькі наративні джерела з історії України XVі–XVIі ст. (рос.)
√ 18. Дячок О. О. (Дніпропетровськ). “Хроніка Європейської сарматії” олек-

сандра гваньїні – цінне джерело для вивчення української історії та історіографії

* Цей виступ об’єднаний дужкою з наступним.
** Виділено квадратиком.
*** Цей виступ об’єднаний дужкою з наступним.
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√ 19. Івасів Р. Г. (івано-франківськ). “Хроніка польська, литовська, жемайтська 
і всієї русі” матвія стрийковського – цінне джерело з історії України

√ 20. Кравець Я. І. (Львів). “опис України…” Боплана – видатна історична 
пам’ятка 

√ Заремба
√ Єдлінська
√ 21. Білокінь С. І., к. ф. н. (київ). До перебудови науково-інформаційної ро-

боти в аН Урср
√ 22. Ульяновський В. І., к. і. н. (київ). корпус покажчиків архівних матеріалів 

з історії середніх віків на Україні
√ 23. Гирич Т. Ю. (київ). Про покажчик опублікованих джерел з історії України 

та каталог планів києва XVIі – початку ХХ ст. 
√ 24. Гирич І. Б. (київ). Науково-довідкове видання “Українські історики”: 

проблеми і пропозиції 
√ Коваль [М. В.] – гол. ред. УІЖ
√ 25. Царьова Н. М. (Львів). Палеографічний альбом латинського скоропису 

XіV–XVIі ст. (На матеріалах актових книг)
← На 8.ХІІ √ 26. Атаманенко В. Б. (Дніпропетровськ). Про способи введення 

до наукового обігу джерел з історії українського селянства доби феодалізму 
← На 8.ХІІ 27. Абросимова С. В., Степаненко Н. О. (Дніпропетровськ). Про 

можливі напрямки археографічної діяльності музеїв
Підсумки роботи

Секція ІІ (актовий зал інституту історії, 6-й поверх, 615 кімн.)
Діловодні та актові джерела. Пам’ятки вітчизняної історіографії. Етнографічно-

фольклорна спадщина. теоретичні проблеми археографії. 
голова секції д. і. н. В. а. смолій
секретарі: с. Б. каліниченко, В. м. матях

Крикун М. Г.1. , к. і. н. (Львів). масові статистичні джерела до історії Право-
бережної України XVі–XVIіі ст.

Луців Р. О.2.  (Львів). Податкові реєстри руського воєводства XVIі ст.
Пірко В. О.3. , к. і. н. (Донецьк). описи України XVIіі ст.
Бойко А. В.4.  (Дніпропетровськ). описи катеринославського намісництва 

XVIіі ст.
Брянцева Т. П.5. , к. і. н. (київ). топографічні описи губерній Правобережної 

України 1798–1799 рр. як джерело до вивчення історії міст
Швидько Г. К.6. , д. і. н. (Дніпропетровськ). Наукова цінність джерел економіко-

статистичного характеру (На прикладі ревізьких книг)
Перковський А. Л.7. , к. і. н. (київ). Про публікацію археографічною комісією 

аН Урср матеріалів переписів населення України
Мицько І. З.8. , к. і. н. (Львів). Про необхідність створення видавничої серії 

“Джерела з історії української культури” та її репертуар
Александрович В. С.9.  (Львів). Джерела до історії матеріальної та мистецької 

культури України
Дзюба О. М.10. , к. і. н. (київ). До питання про видання джерел з історії україн-

ської культури
Брайчевський М. Ю.11. , к. і. н. (київ). київський великокнязівський архів 

Х–Хііі ст.
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Купчинський О. А.12. , к. і. н. (Львів). Про принципи підготовки до видання 
корпусу документів галицько-Волинського князівства Хіі – першої половини 
XіV ст.

Плохій С. М.13. , к. і. н. (Дніпропетровськ). Джерела з історії церкви
Сварник І. І.14.  (Львів). Перспективи публікації актового матеріалу гродських 

і земських судів галичини та інших комплексів документів
Боряк Г. В.15. , к. і. н. (київ). Проблеми видання Литовської і Волинської ме-

трик
Кулаківський П. М.16.  (Дніпропетровськ). книги коронної і Литовської ме-

трик другої половини XVIі ст. та проблеми їх публікації
Русіна О. В. (17. київ). корпусне видання документів сіверської землі XV–

XVі ст. (За матеріалами Литовської метрики)
Стрішенець М. М.18. , к. і. н. (тернопіль). Деякі особливості відбору актових 

документів про промисли України другої половини XVі – середини XVIі ст.
Виноградов Г. М.19.  (Дніпропетровськ). основні проблеми публікації мате-

ріалів з історії цехів на Україні XVі–XVIі ст.
Шиян Р. В.20. , к. і. н. (Львів). Збірник документів про торгівлю західноукраїн-

ських міст XVі – першої половини XVIі ст. (За матеріалами міських книг)
Ковальський М. П.21. , д. і. н., Назаренко Ю. В., к. і. н. (Дніпропетровськ). 

Про видання документальних джерел з історії українсько-російських зв’язків 
XVі–XVIіі ст.

Колибанова К. В. 22. (київ). Джерельна основа для вивчення суспільних та 
культурних зв’язків України з південнослов’янськими землями у XVIіі ст.

Маркіна В. О.23. , д. і. н. (київ). Про корпусне видання “супліки селянства і 
міщанства Правобережної України XVIіі ст.”

← до секції І, 8 ХІІ 24. Драк М. М., к. і. н. (Львів). Публікація джерел з історії 
адміністративно-територіального поділу галичини та Буковини другої половини 
XVIіі – початку ХХ ст. 

Балабушевич Т. А.25. , к. і. н. (київ). До питання про публікацію джерел з 
соціально-економічної історії малодосліджених регіонів України

Слюдикова Т. Б.26.  (київ). Про видання документів з історії революційних 
рухів на Україні у ХіХ – на початку ХХ ст.

Апанович О. М.27. , к. і. н., Дубровіна Л. А., к. і. н. (київ). історія науки і ар-
хеографія

Замкова Н. В.28.  (київ). Про видання збірника документів “архівне будівни-
цтво на Україні 1920–1940 рр.”

Мазурок О. С.29. , к. і. н., Зілгалов В. О. (Ужгород). Листи як джерело для 
вивчення культурних зв’язків Закарпаття з іншими українськими землями та росією 
в епоху капіталізму

Ковальський М. П30. ., д. і. н., Журба О. І. (Дніпропетровськ). Про викорис-
тання дожовтневої спадщини в сучасній українській радянській археографії

Колесник М. П.31.  (Чернігів). Вклад історичного товариства Нестора-літописця 
в археографію історії України

Огнева О. Д.32. , к. і. н. (Луцьк). Про перевидання джерел, які використовують-
ся в музейній практиці

Німчук В. В.,33.  д. ф. н. (київ). Хімічний аналіз чорнила як засіб визначення 
автентичності пам’ятки та її датування

Пещак М. М.34. , д. ф. н. (київ). Палеографія і текстотворчі функції ініціалів
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Підсумки роботи

8 грудня
ранкове засідання

9.00 – 12.00
обговорення доповідей

Секція І (конференц-зал, 2-й поверх)
Крикун М. Г.1. , к. і. н. (Львів). Про видання довідників з історії адміністративно-

територіального поділу України XVI–XVIіі ст.
Мацюк О. Я.2.  (Львів). Замки і фортеці України від найдавніших часів до 

XVIіі ст. (Проект каталога)
Дашкевич Я. Р.3. , к. і. н. (Львів). корпус зображень міст України XVI–

XVIіі ст.
Проценко Л. А.4.  (київ). Довідник “київський некрополь”
Вислобоков К. А.5.  (київ). До питання про створення науково-довідкового 

апарату до актових книг XVI–XVIіі ст.
Шандра В. С.6.  (київ). Довідник з історії державних установ на Україні пері-

оду феодалізму і капіталізму
Дубровіна Л. А.7. , к. і. н. (київ). кодикологія і комп’ютеризація: проблеми 

камеральної археографії
√ 8. Пономаренко Л. А. (київ). картографо-геодезичні джерела XVIіі ст.
9. Вавричин М. Г. (Львів). Про видання атласу “Україна на картах г. Боплана” 

в рамках серії “картографічні джерела до історії України”
√ 10. Ціборовська-Римарович І. О., Полегайлов О. Г. (київ). каталог старо-

друкованих видань XV–XVIіі ст. з фондів ЦДіа Урср у м. києві
11. Лудіна Н. А. (київ). каталог бібліотек культурно-просвітницьких і духовних 

закладів України XVIі–ХіХ ст. з фондів ЦНБ аН Урср
√ 12. Федорук В. С., к. філос. н. (київ). каталог нелегальної і забороненої лі-

тератури ХіХ – поч. ХХ ст. (до 1917 р.) у фондах ЦНБ аН Урср (рос.)
√ 13. Онуфрієнко О. П. (київ). методика описання прижиттєвих видань творів 

В. і. Леніна 
√ 14. Маркітан Л. П., к. і. н. (київ). Наукові принципи описання листівок, що 

зберігаються у фондах ЦНБ аН Урср (рос.)
√ Гирич Т. Ю.

Підсумки роботи

Секція ІІ (актовий зал інституту історії, 6-й поверх, 615 кімн.)
Жулинський М. Г.1. , д. ф. н. (київ). актуальні проблеми української радянської 

текстології
Бородін В. С.2. , д. ф. н. (київ). текстологічні принципи академічного видання 

творів т. г. Шевченка
← 6.ХІІ √ 3. Яковенко Н. М., к. і. н. (київ). Про наукову коректність та культу-

ру видань археографічної комісії
Мельник Л. Г.4. , д. і. н. (київ). Про створення фундаментальної джерельної 

бази для підготовки спеціалістів-істориків
Замлинський В. О5. ., д. і. н. (київ). Підготовка і видання бібліотеки “Пам’ятки 

історичної думки України”



стан і завдання української археографії: виступ на республіканській нараді...

Сарбей В. Г.6. , д. і. н. (київ). До питання про потребу і напрями перевидання 
праць м. с. грушевського

Скрипник Г. А.7. , к. і. н. (київ). Видання історико-етнографічної спадщини
Шевчук Т. М.8. , к. ф. н. (київ). Видання класичної фольклорної спадщини 

першої чверті ХіХ – 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
Зотиков О. Л.9.  (київ). Про деякі можливі напрямки публікаторської діяльності 

археографічної комісії (Документальні джерела з історичної етнографії України)
Стаценко Н. С.10.  (київ). Про публікацію етнографічної спадщини м. ф. сум-

цова
Кіржаєв С. М.11.  (київ). статистично-етнографічні альбоми Д. П. Деляфліза
Боряк О. О.12.  (київ). Про видання рукописної спадщини Д. П. Деляфліза
Стаценко Н. С.13.  (київ). тематичне перевидання матеріалів “киевской 

старины” (Етнографічні записи та дослідження)
Корній Л. П.14. , к. мистецтвознавства (київ). Пам’ятки української музичної 

культури XVіі–XVIіі ст.
Ясиновський Ю. А.15. , к. мистецтвознавства (Львів). музикознавчі аспекти 

діяльності археографічної комісії
Ісіченко Ю. А.16. , к. ф. н. (Харків). історико-літературні й текстологічні ас-

пекти наукового видання києво-Печерського Патерика
Підсумки роботи

Заключне засідання
(конференц-зал, 2-й поверх)

12.30 – 14.00
Виступи керівників проблемних груп
Прийняття резолюції
Закриття наради 

Проблемні групи, що пропонуються для підготовки видань
Археографічної комісії АН УРСР

матеріали з історії запорізького козацтва та Визвольної війни українського 1. 
народу 1648–1654 рр.

Документи і матеріали з історії Української рср радянського періоду2. 
Пам’ятки українського літописання3. 
іноземні наративні джерела з історії України XV–XVIіі ст.4. 
актові джерела X–XVIіі ст.5. 
Діловодні (описово-статистичні та ін.) джерела XV – поч. ХХ ст.6. 
Джерела з історії української культури7. 
Пам’ятки вітчизняної історіографії та етнографічно-фольклорна спадщина8. 
картографічні та іконографічні джерела з історії України9. 

Науково-довідкові та інформаційні видання10. 
історія України в контексті міжнародних зв’язків11. 

археографічна комісія аН Урср запрошує всіх фахівців до участі у формуван-
ні і подальшій роботі проблемних груп по підготовці до видання джерел з історії 
України.

мБаяД. – V/6. – № 121: археографічна нарада 6–8 Хіі 1988, київ і дальші наради 
археографічної комісії. – арк. 79, 84–87.


