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Передмова

До 100-річчя заснування 
Катеринославської і Полтавської 
губернських вчених архівних комісій

Губернські вчені архівні комісії (ГВАК) серед численних науко
вих організацій та товариств історичного спрямування, що існува
ли в Російській імперії і, зокрема, на теренах сучасної України, за 
своїм творчим доробком займали вагоме місце. Коло їх діяльності 
не обмежувалося лише архівною справою. Ці установи вели бага
топланову наукову роботу в галузі вивчення різноманітних місце
вих історичних пам’яток.

Згідно з положенням “Про заснування архівних комісій та істо
ричних архівів”, затвердженим у квітні 1884 р., головними обов’яз
ками цих комісій були збирання та упорядкування архівних доку
ментів, підготовлених до знищення в місцевих відомчих архівах, 
і відбір важливих у науковому відношенні документів для зберіган
ня у новостворюваних історичних архівах. Окремим пунктом заз
началося, що “вчені комісії, незалежно від свого прямого обов’яз
ку, можуть, за місцевими обставинами, включати до кола своїх за
нять розшук, опис та пояснення інших пам’яток старовини”* Це 
незначне доповнення до головних завдань з часом набагато перева
жило їх і перетворило такі установи у дієздатні наукові товариства 
широкого краєзнавчого профілю, дало змогу місцевим краєзнавцям 
пристосовувати свою науково-практичну діяльність до місцевих 
умов.

Спочатку архівні комісії було засновано у центральних губерні
ях Росії -  Тверській, Рязанській, Тамбовській, Орловській. Згодом 
їх мережа поширилась на інші регіони імперії і досягла 39 (за іншими 
даними 41) комісій. В межах сучасної України першою виникла 
Таврійська ГВАК (1887). Наступними за часом утворення стали: 
Чернігівська (1896), Херсонська (1898), Катеринославська та Пол
тавська (1903), Київська (1914).

* Полное собрание законов Российской империи. -  Т. IX. -№  2149. -  C. IX.
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Середня кількість членів вченої архівної комісії становила 100— 
150 осіб, проте реально працювало приблизно 15-30. Архівні комісії 
складалися переважно з представників провінційної інтелігенції: 
викладачів училищ, гімназій, шкільних інспекторів, чиновників та 
службовців різних відомств, поміщиків, священиків.

Серед почесних членів архівних комісій, що діяли на теренах 
України, були такі відомі вчені, як В. Антонович, Д. Айналов, 
Д. Баталій, М. Василенко, О. Єфименко, І. Забєлін, В. Іконников, 
О. Лазаревський, М. Петров, М. Сумцов, Д. Яворницький. В різні 
часи з Таврійською ГВАК співпрацювали: О. Бертьє-Делагард, 
М. Веселовський, В. Городцов, В. Гошкевич, Н. Кондаков, П. Коро- 
ленко, К. Костюшко-Валюжинич, Ю. Кулаковський, В. Латишев, 
Ф. Лашков, А. Маркевич, М. Ростовцев, О. Спицин, Б. Фармаков- 
ський, Е. Штерн; з Чернігівською ГВАК: Б. Грінченко, П. Доро
шенко, П. Добровольський, Г. Коваленко, М. Коцюбинський, 
В. Модзалевський, Д. Самоквасов; з Полтавською: М. Астряб,
В. Василенко, М. Макаренко, Л. Падалка, В. Пархоменко, В. Ще- 
потьєв, В. Щербаківський; з Катеринославською: В. Біднов, Я. Но- 
вицький, В. Пічета, А. Синявський.

Для всіх комісій загальними напрямами діяльності були: зби
рання архівних документів, що зберігалися у губернських, облас
них та повітових архівах різних відомств, і створення на їх основі 
історичних архівів; збирання відомостей про інші види пам’яток 
місцевої старовини -  археологічні, архітекіурні, фольклорні та спри
яння їх збереженню; популяризація історичних знань серед насе
лення регіону. Відповідно до цих напрямів, форми роботи вчених 
архівних комісій були теж різноманітними. Члени комісій займали
ся переглядом описів архівних справ, призначених для знищення, 
безпосередньої роботою в місцевих архівосховищах з метою об
стеження стану збереженості документів та відбору важливих справ 
для зберігання в історичних архівах; формуванням власних музей
них колекцій або допомогою вже існуючим місцевим музеям; ство
ренням наукових бібліотек краєзнавчого профілю; виданням влас
них періодичних праць і окремих наукових робіт; організацією ар
хеологічних і етнографічних експедицій та розвідок, дослідженням 
пам’яток архітектури; заслуховуванням й обговоренням доповідей 
та повідомлень своїх членів. Крім того, вони організовували лекції, 
концерти, музейні екскурсії та інші просвітницькі заходи для попу
ляризації історії краю; зверталися до представників місцевої влади 
та інформували центральні органи про заходи щодо охорони пам’я
ток; обговорювали проекти реставрації пам’яток старовини; зай
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малися координацією діяльності з іншими архівними комісіями, 
установами і товариствами аналогічного профілю (обмін видання
ми, участь в археологічних з’їздах, організації виставок).

Крім свого головного завдання -  нагляду за місцевими архіва
ми, кожна комісія була спроможна сама визначати коло своїх за
нять. Напрями та форми роботи архівних комісій залежали від кон
кретних місцевих умов. Наприклад, Таврійська ГВАК значну увагу 
приділяла вивченню та охороні численних кримських археологіч
них та архітектурних пам’яток. Змістовні археологічні екскурсії 
організовували члени Полтавської ГВАК. Для Катеринославської і 
Чернігівської комісій цей напрям роботи був менш актуальним. 
Натомість, на відміну від Таврійської ГВАК, Катеринославська, 
Полтавська та Чернігівська комісії досить активно збирали місце
вий фольклорно-етнографічний матеріал.

Переважна більшість архівних комісій припинила своє існуван
ня у 1918-1920 рр. Відлучені від справ нагляду за місцевими архі
вами, музейним будівництвом, охороною пам’яток, відчуваючи зро
стаючу конкуренцію з боку новостворених місцевих наукових то
вариств, комісії поступово втрачали вплив на наукове життя своїх 
регіонів.

Широке поле діяльності вчених архівних комісій ставить ці 
організації на один рівень з тогочасними науковими історичними 
товариствами, а з огляду на їхнє регіональне розміщення, робить 
архівні комісії своєрідними осередками археографічної, краєзнав
чої, пам’яткоохоронної, просвітницької роботи у відповідних гу
берніях. Установ, які б подібно губернським вченим архівним комі
сіям комплексно займалися регіональними історичними досліджен
нями, що охоплювали більшість категорій пам’яток, було небагато.

Зусиллями членів комісій було обстежено, оприлюднено і збере
жено від знищення значну кількість цінних архівних матеріалів. Зав
дяки їхній діяльності на археографічній ниві збережено публікації 
документів, оригінали яких загинули у вирі воєн. За їхньою ініціа
тивою було засновано губернські (тепер обласні) історичні архіви 
та музеї, розширилося коло етнографічних та археологічних експе
дицій, розвідок, зростала їх кількість. Пам’яткоохоронні, рестав
раційні заходи допомогли збереженню багатьох місцевих пам’яток. 
Визначальним доробком цих організацій було залучення широкого 
загалу провінційних ісгориків-аматорів до вивчення минулого рідного 
краю, збереження історичної спадщини. На цій ниві виросло наступ
не покоління краєзнавців 20-х років -  тут проходила апробація май
бутніх, більш ширших програм з вивчення історичних пам’яток.
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Найсуттєвішим науковим доробком архівних комісій (і джере
лом інформації про їхню діяльність) було видання наукових праць. 
Із 39 вчених архівних комісій Російської імперії 29 друкували свої 
праці під різними назвами: “Труды”, “Известия”, “Летопись”, “Дей
ствия”. Видання наукових праць було основним показником дієздат
ності цих установ. Комісії, які не займалися видавничою діяльні
стю, залишалися маловідомими навіть для сучасників. На території 
яка входить в межі сучасної України тільки чотири з шести комісій 
видавали свої праці. Таврійська ГВАК, що займала одне з чільних 
місць у видавничій діяльності серед усіх архівних комісій, надру
кувала за час свого існування 57 чисел “Известий” та два окремих 
видання. Набагато менше праць видали Чернігівська ГВАК (12 ви
пусків “Трудов” і чотири окремі видання) та засновані значно 
пізніше Катеринославська (10 випусків “Летописи”) і Полтавська 
(15 випусків “Трудов”) комісії. Але Полтавська ГВАК, крім того, 
надрукувала з позначкою “Издание ГТУАК” ще 27 окремих праць 
своїх членів, що виводить її на одне з перших місць у видавничій 
діяльності серед архівних комісій, заснованих на початку XX ст. 
Крім цього окремими відбитками або повідомленнями в місцевій 
періодиці публікувалися протоколи засідань та річні звіти комісій. 
Надруковані невеликим тиражем (наклад кожного випуску праць 
комісій коливався, у середньому, від 200 до 600 примірників), усі ці 
видання давно стали бібліографічними раритетами.

Для повноти уявлення про видавничу діяльність вчених архів
них комісій, що діяли на Україні, слід згадати і про праці Бесса
рабської та Курської ГВАК. Відповідні губернії мали у своєму складі 
окремі повіти (Ізмаїльський, Хотинський, Путивльський), терито
рія яких входить до адміністративних меж сучасної України. Тому 
три випуски “Трудов” Бессарабської і два випуски “Труцов” Курсь
кої вчених архівних комісій містять матеріали, цікаві і для вітчиз
няних дослідників.

Для дослідження історії власне губернських вчених архівних 
комісій ці друковані видання ГВАК (особливо протоколи засідань 
та річні звіти) мають велику цінність з огляду на порівняно незнач
ну кількість архівних документів, що збереглися. Справи, які сто
суються всієї мережі вчених архівних комісій Російської імперії, та 
окремих ГВАК знаходяться в Центральному державному історич
ному архіві Росії (фонд 746 -  “Русское историческое общество”), 
Центральному історичному архіві Санкт-Петербурга (фонд 119 — 
“Петроградский археологический институт”). Окремі матеріали
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щодо планів залучення існуючих ГВАК для реформування архівної 
справи на Україні (за доби Центральної Ради, Гетьманату та Дирек
торії) зберігаються у Центральному державному архіві вищих 
органів влади і управління України (фонди 2457, 3689 -  “Головне 
управління мистецтв та національної культури Української народ
ної республіки”). Частина документальної бази Таврійської ГВАК 
зберігається у Державному архіві Автономної Республіки Крим 
(фонд 161 -  “Таврическая губернская ученая архивная комиссия”) 
та у Кримському республіканському краєзнавчому музеї. Рештки 
архіву Чернігівської ГВАК знаходяться у Державному архіві Черні
гівської області (фонд 674 -  “Архівна колекція Чернігівської губер
нської архівної комісії”) і деякі документи -  в Чернігівському істо
ричному музеї ім. В.Тарновського. Незначна кількість документів, 
що стосуються Київської ГВАК, зберігається у Центральному дер
жавному історичному архіві України у м. Києві (фонд 442 -  “Канце
лярия Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора” 
та фонд 725 -  “Киевское общество охраны памятников старины и 
искусства”). Фонди Катеринославської та Полтавської ГВАК не 
збереглися. Окремі документи, пов’язані з діяльністю місцевих вче
них архівних комісій (це переважно епістолярна спадщина їхніх 
колишніх членів), відшукуються дослідниками в центральних та 
обласних архівах, відділах рукописів краєзнавчих музеїв, наукових 
бібліотек тощо.

* * *

Зростаючий інтерес до спадщини, залишеної губернськими вче
ними архівними комісіями -  своєрідними краєзнавчими товариства
ми, привів до накопичення великої кількості наукових і публіцис
тичних праць з цієї тематики. Було підготовлено кілька кандидатсь
ких дисертацій, десятки монографій і брошур, сотні статей і тез. 
Але ці праці розпорошені по малодоступних та рідкісних видан
нях, галузевих збірках, матеріалах обласних конференцій, регіональ
них часописах (нерідко таких, що невдовзі припиняють своє існу
вання). Навіть у фондах центральних наукових бібліотек відсутні 
певні сучасні видання. Історіографічні огляди, які містяться в окре
мих статтях та дисертаційних дослідженнях, досить стислі і фраг
ментарні. Все це ускладнює, майже унеможливлює доступ до по
вної інформації, що призводить до повторів у тематиці досліджень, 
утруднює орієнтацію як фахівців, так і читацького загалу, не дозво
ляє скласти вичерпне уявлення щодо ступеня розробки окремих пи
тань. Відсутність систематичного зведеного анотованого покажчи
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ка значною мірою гальмує подальшу роботу. Отже постала нагаль
на потреба об’єднати та узагальнити відомості про наявні публі
кації з історії вчених архівних комісій, що діяли на території Украї
ни. Представлена праця може стати також черговим кроком до ство
рення інформаційної бази з досліджень та дослідників важливого 
етапу історії України (кін. XIX -  поч. XX ст.).

Праця складається з двох частин. У першій частині представле
но огляд публікацій про губернські вчені архівні комісії з кінця XIX 
до початку XXI ст. При цьому виявлені праці подаються за окреми
ми періодами та аналізується їх залежність від конкретних історич
них умов. Тобто в основу покладено хронологічний принцип істо
ріографічного дослідження. Другий розділ містить власне перелік 
видань місцевих вчених архівних комісій, бібліографію літератури, 
присвяченої історії цих установ, окремим напрямам їхньої діяль
ності, життєпису аісгивних членів. Представлений перелік публі
кацій не можна вважати завершеним. Хоча він є, як на сьогодні, 
найбільш повним і вміщує дані про дослідження, виявлені та пере
глянуті de visu укладачем, і ті, що були люб’язно вказані самими 
авторами -  фахівцями з питань історії окремих вчених архівних 
комісій. Для виявлення матеріалів використовувалися фонди і до
відковий апарат Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад- 
ського, Державної історичної бібліотеки, Національної парламент
ської бібліотеки, Наукової бібліотеки Київського Національного уні
верситету ім. Тараса Шевченка, Науково-довідкової бібліотеки ЦЦА 
України, бібліотек відповідних інститутів Національної Академії 
наук України і, через МБА, деяких обласних наукових бі
бліотек.

Інформаційний рівень зібраних матеріалів дуже різниться як за 
обсягом, так і за характером подачі. Але для повноти охоплення 
проблематики питання було вирішено представити усі виявлені 
публікації, в яких згадується діяльність губернських вчених архів
них комісій. До покажчика увійшли офіційні документи, звітні ма
теріали, монографії, брошури, статті з часописів і збірників праць, 
газетні і журнальні публікації, тези наукових конференцій, мемуа
ри і біографічні дослідження, статті з енциклопедичних видань 
і тематичних довідників, підручники і посібники, автореферати 
і дисертації, рецензії.

Хронологічні межі покажчика визначені часом від публікації кон
цептуальних праць Н. В. Калачова, автора ідеї організації губернських
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архівних комісій, до сучасного періоду (1871-2003 рр.). Мова пред
ставлених публікацій -  українська та російська (за винятком кількох 
статей, надрукованих англійською і кримськотатарською мовами).

Покажчик поділений з урахуванням специфіки зібраних матері
алів і структурно складається з 10 розділів:

-  Публікації документів стосовно заснування та реформування 
діяльності ГВАК;

-  Видання вчених архівних комісій;
-  Бібліографічні покажчики видань ГВАК;
-  Література про діяльність вчених архівних комісій Російської 

імперії;
-  Література про діяльність вчених архівних комісій в Україні;
-  Література про діяльність Таврійської ГВАК;
-  Література про діяльність Чернігівської ГВАК;
-  Література про діяльність Катеринославської ГВАК;
-  Література про діяльність Полтавської ГВАК;
-  Література про інші ГВАК, що діяли на території України.
У першому розділі “Публікації документів” подаються постано

ви, проекти законів, праці з’їздів, що безпосередньо стосуються 
заснування та реформування діяльності вчених архівних комісій. 
У розділі “Видання вчених архівних комісій” зібрані як періодичні 
видання (наукові часописи), так і окремі праці, до публікації яких 
мали відношення відповідні місцеві ГВАК. Є певні розбіжності 
у підрахуванні кількості окремих видань губернських архівних 
комісій. В деяких випадках складно визначити, це спеціальна публі
кація, чи це лише додаткові відбитки окремих статей з наукових 
праць комісії. Видання самих вчених архівних комісій лише пере
лічуються без розкриття їхнього змісту. У разі наявності подаються 
відсилки до існуючих покажчиків праць ГВАК. Розділ “Бібліо
графічні покажчики видань ГВАК” містить наявні покажчики ви
дань місцевих вчених архівних комісій. У розділі “Література про 
діяльність вчених архівних комісій Російської імперії-” пропонують
ся публікації щодо історії та діяльності усієї мережі ГВАК, які мо
жуть бути цікавими для вітчизняних дослідників. Так само у на
ступному розділі “Література про діяльність вчених архівних комісій 
в Україні” представлено публікації, в яких розкриваються пробле
ми історії місцевих ГВАК загалом. Далі подаються праці з історії 
окремих комісій. Вчені архівні комісії перелічуються за часом їх 
утворення.

У кожному з розділів і підрозділів, які вміщують праці та по
відомлення про діяльність архівних комісій, публікації подаються
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за хронологією їх видання. Такий хронологічний принцип розта
шування відповідає викладу матеріалу у першій -  оглядовій час
тині. Література наведена у розділах поділенена на хронологічні 
блоки, які, за незначними відхиленнями (в залежності від наявності 
та кількості праць) узгоджені з періодізацією запропонованою у 
першій частині.

Біографічні дані про наукову діяльність окремих членів місце
вих ГВАК наводяться тоді, коли в них йдеться про працю цих діячів 
у архівній комісії.

До бібліографічного покажчика, включено автореферати і ди
сертаційні дослідження -  за умови, якщо їх зміст має особливе зна
чення для розкриття теми.

Якщо у назві роботи не розкриваються положення покажчика 
або в дослідженні порушується кілька проблемних питань, інфор
мація доповнюється короткими анотаціями та примітками. Коли 
обсяг публікації значний, а пошукова тема висвітлюється лише в 
окремих розділах чи на окремих сторінках, у посиланні подається 
вибіркова нумерація сторінок.

Покажчик має наскрізну нумерацію. Також застосовується сис
тема відсилок, що дає можливість уникнути дублювання робіт у 
різних розділах. У деяких випадках (з огляду на інформаційну важ
ливість) окремий номер отримали складові частини публікації, або 
навпаки, крім окремих статей, пронумеровано сам збірник, у якому 
вони надруковані.

Для зручності користування бібліографічний покажчик допов
нено довідковим апаратом: покажчиком авторів, упорядників публі
кацій і редакторів окремих видань, іменним покажчиком та спис
ком скорочень.

Після основної частини пропонується додаток, у якому переліче
но біобібліографічні покажчики, що містять дані про багатьох діячів 
вчених архівних комісій.

Опис друкованих праць у виданні здійснено у відповідності 
з ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления” та ДСТУ 3582-97 “Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги 
та правила”.

Історіографічний огляд та бібліографічний покажчик призначені 
для істориків, архівних, музейних та бібліотечних працівників, крає
знавців, усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної історії.
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Висвітлення діяльності губернських вчених 
архівних комісій України у вітчизняній 

історіографії"

Історіографія губернських вчених архівних комісій взагалі та ук
раїнських, зокрема, має певну специфіку. Донині з цієї тематики не 
вийшло жодної узагальнюючої праці. Питання діяльності та науко
вого здобутку архівних комісій висвітлювалися лише у невеликих 
за обсягом статтях, розміщених у профільних журналах, щорічни
ках, збірках праць, у розділах монографій та підручників, дисерта
ційних дослідженнях. Здебільшого публікації приділяли увагу окре
мим напрямам роботи цих установ (головним чином, у галузі архі
вної справи) або діяльності окремих комісій. Існує кілька бібліо
графічних довідників про видання деяких з них. Відомості про ГВАК 
можна зустріти й у дослідженнях, присвячених видатним ученим -  
членам відповідних архівних комісій. Було захищено кілька дисер
таційних робіт, в яких безпосередньо або побіжно висвітлюється 
діяльність комісій. Звести разом усі ці праці дуже складно, позаяк 
вони розпорошені по галузевих виданнях, місцевих збірках 
(більшість з яких надрукована малим накладом і стала бібліогра
фічним раритетом). Історіографічні розвідки, присвячені вченим ар
хівним комісіям, можна поділити на такі основні групи:

-  роботи, що безпосередньо торкаються теми архівних комісій 
(як узагальнюючі, так і ті, в яких розглядаються певні напря
ми їхньої діяльності);

-  праці, в яких діяльність архівних комісій згадується в окремих 
підрозділах або побіжно;

* Дана публікація є суттєво переробленим і доповненим варіантом статті: 
Симоненко І. М. Історіографія вчених архівних комісій України (в контексті 
генези вітчизняної історичної науки) // Наук. зал. [Інституту української архе
ографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України]. 36. пр. мо
лодих вчених та аспірантів. -  К., 1999. -  Т. 4. -  С. 350-372.
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-біографічні (персоніфіковані) праці про наукову діяльність ко
лишніх членів архівних комісій, в яких подаються дані про 
їхню роботу в комісіях.

* * *

Уже з перших років існування інституту вчених архівних комісій 
почали з’являтися огляди їх діяльності, що давали оцінку їхньої 
роботи. У 1888 р. директор Археологічного інституту у Санкт-Пе- 
тербурзі (навчального і наукового закладу, який опікувався всіма 
архівними комісіями) І. Е. Андрієвський (1885-1891) зазначав, що 
“вчені архівні комісії набувають значення місцевих історичних то
вариств, які благотворно впливають на місцеве середовище”1. Ця ж 
думка підтверджується у статті під ініціалами А. И. JI. [О. Ляшен- 
ко?] в “Историческом вестнике” за 1891 р. Автор перераховував різні 
напрями діяльності архівних комісій: упорядкування архівів, ство
рення місцевих музеїв, археологічні дослідження, пам’яткоохоронні 
роботи, участь в археологічних з’їздах. А серед перспективних міст 
для заснування нових комісій пропонувалися Житомир, Кам’янець, 
Чернігів, Катеринослав2. Наступний директор Археологічного інсти
туту А. І. Труворов (1891-1896) у своїх оглядах дій ГВАК називав 
фінансову незабезпеченість комісій головною причиною їх низької 
активності3. Ще глибше аналізує причини недоліків у роботі пер
ших архівних С. С. Краснодубовський -  діяч Саратовської ГВАК. 
У статті “Наши архивные комиссии” він закликав об’єднати 
діяльність усіх вчених архівних комісій і встановити єдиний план 
дій, виробити інструкції для роботи з архівними матеріалами4. А в 
публікації В. Рудакова “Археология и история в трудах губернских 
ученых архивных комиссий” вперше було приділено увагу 
“побічній” роботі комісій-археологічним розкопкам, оглядам місце
вих старожитностей, участі у реставрації пам’яток старовини, орга
нізації музеїв5.

1 Андриевский И. Е. Ученые архивные комиссии в 1888 г. Обзор их дея
тельности // PC. -  1888. -  № 12. -  С. 822.

2 А. И. JJ. Наши губернские архивные комиссии // ИВ. -  1891. -  
Т. XLIII. -  С. 603-607.

3 Труворов А. И. Обзор деятельности губернских архивных комиссий за 
1891 год//РА, -  1893.-К н . 1 .-С . 198-199.

4 Краснодубовский С. С. Наши архивные комиссии // Тр. Саратовской УАК. -  
Саратов, 1888. -  Т. I. -  Вып. I. -  С. 15-39.

5 Рудаков В. Е. Археология и история в трудах губернских ученых архи
вных комиссий // ИВ. -  1901. -  Т. LXXXVI. -  С. 1095-1116.
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Одним з найперших в Україні досліджень наукового доробку 
вчених архівних комісій була стаття професора київського Універ
ситету Святого Володимира, відомого спеціаліста в галузі історіог
рафії Володимира Степановича Іконникова “Губернские ученые 
архивные комиссии (1884-1890)”. Зупинившись на обставинах ви
никнення цих установ, автор дає стислий перелік надбань існую
чих на той час 6 архівних комісій, з яких лише одна -  Таврійська -  
діяла в межах сучасної України. Загалом позитивно оцінюючи ро
боту комісій, В. Іконников висловлює і деякі критичні зауваження 
щодо принципів їх діяльності: різноплановість завдань, яка вела, 
на думку автора, лише до розпорошення сил, несистематичності 
виконання намічених планів роботи6. Тією ж самою думкою завер
шив В. Іконніков окремий розділ другої частини першого тому “Опы
та русской историографии” (1892), присвячений ГВАК7. Ще скеп
тичніше щодо перспектив розбудови архівної справи за допомогою 
вчених архівних комісій висловився на сторінках “Киевской стари
ны” автор, прихований за ініціалами Н. В. [Микола Василенко?], 
який називає новостворені органи “лише паліативним засобом”, 
а влаштування губернських історичних архівів -  шкідливою 
“дрібною децентралізацією архівів”8. У тому ж часописі у полемі
ку на захист розвитку місцевих архівів вступив Дмитро Іванович 
Багалій. Відомий історик заперечував тезу про те, що архівні комісії 
обмежуються у своїй діяльності лише збереженням пам’яток та не 
спрямовують її на наукову розробку архівних матеріалів9.

Оцінка діяльності вчених архівних комісій, представлена в пра
цях відомого історика, археолога, управляючого Московським ар
хівом Міністерства юстиції Дмитра Яковича Самоквасова, займає 
важливе місце в історіографії питання. Як визначного авторитета в 
галузі архівознавства його відрядили для ознайомлення з постанов
кою архівної служби у розвинених країнах Європи. Порівнюючи 
ситуацію у тамтешніх архівах із станом архівної справи у Російській 
імперії, Самоквасов робить невтішні висновки. При цьому дослід
ник покладає значну частину провини на Археологічний інститут

6 Иконников В. С. Губернские ученые архивные комиссии (1884-1890) // 
Университет, изв. -  К., 1891. —№ И -  С. 134-135.

7 Иконников В. С. Опыт русской историографии. -  Т. I. -  Кн. 2. -  К., 1892. — 
С.1067.

8 Я  Я К вопросу о децентрализации наших исторических архивов // КС. -  
1892. -  Т. ХХХЇХ (дек.). -  С. 454-455.

9 Багсшей Д. И. Несколько замечаний по поводу статьи г. Н. В. о децентра
лизации наших исторических архивов // Киевская старина. -  1893. -  Т. ХЬ 
(февраль). -  С. 348.
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і “вчені” губернські архівні комісії10. У наступній праці “Архивное 
дело в России” Д. Самоквасов окремо досліджував матеріальну базу 
ГВАК, їх особовий склад, права та обов’язки. Звинувачуючи архівні 
комісії у знищенні величезної кількості архівних документів, автор 
вважав ці установи повністю безконтрольними, їх членів некомпе
тентними, фінансування недостатнім для проведення покладених 
на ГВАК завдань11. Він розробив власний проект архівної рефор
ми, згідно з яким слід було припинити існування громадської архі
вної служби, що її, на думку фахівця, виконували ГВАК, та водно
час організувати головне архівне управління і мережу центральних 
державних архівів12. Архівні комісії він пропонував перетворити 
на місцеві наукові товариства, позбавлені функцій урядових зак
ладів13. Така вкрай негативна оцінка діяльності архівних комісій 
викликала хвилю обурення серед членів ГВАК14. Вони виправдо
вували недоліки у роботі комісій недостатнім фінансуванням і ак
центували увагу на позитивному досвіді своєї діяльності. Аргумен
ти прихильників ідеї ГВАК переважно зводилися до того, що ці 
установи не витрачали державні кошти, використовуючи безоплат
ну працю ентузіастів, а широкий спектр наукової діяльності дозво
ляв їм об’єднати місцеву інтелігенцію15. На захист комісій висту
пили і наукові товариства. На лютневому, 1904 р., засіданні Істо
ричного товариства при Санкт-Петербурзькому університеті про
звучала теза про те, що “різка критика Самоквасова має коріння у 
бюрократичному погляді на провінційні вчені товариства, ворожо
му їх суспільному та публічному характеру”16. Хоча у подальшому

10 Самоквасов Д. Я. Централизация государственных архивов Западной 
Европы, в связи с архивной реформой в России. -  М., 1899. -  С. 22-30.

11 Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России. -  М., 1902. -  Кн. 1 . -  
С. 21-49.

12 Самоквасов Д. Я. Проект архивной реформы и современное состояние 
окончательных архивов в России. -  М., 1902. -  С. 1-5.

13 Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России. -  М., 1902. -  Кн. 1. -  
С. 47-49.

14 Шумигорский Е. Департамент бумаг // ИВ. -  1900. -  Т. ЬХХІХ. -  Кн. 5. -  
С. 743-747; Отзыв Рязанской ученой архивной комиссии о книге профессора 
Самоквасова. -  Рязань, 1903; Савёлов Л. М. В защиту губернских ученых ар
хивных комиссий. -  М., 1904.

15 Нарцов А. Н. Губернские ученые архивные комиссии и их значение. -  
Тамбов, 1899. -С . 10-17.

16 Протоколы заседаний Исторического общества при Санкт-Петербург
ском университете // Ист. обозрение. -  1909. -  Т. 15. -  С. 126.
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Д. Самоквасов зайняв більш урівноважену позицію і навіть актив
но співробітничав з окремими ГВАК, його перша негативна харак
теристика архівних комісій стала підгрунтям подальших оцінок ра
дянських істориків і археографів.

У 1908 р. напередодні 25-річчя заснування перших ГВАК в “Ис
торическом вестнике” була надрукована стаття О. Миронова “Из 
жизни археологических учреждений”, де автор, підсумовуючи здо
бутки архівних комісій за цей період, розглядав також проблеми, 
з якими вони стикалися, та засоби щодо поліпшення їхньої роботи. 
Особливої уваги заслуговує його положення про те, що архівні 
комісії були засновані як урядово-громадські установи. Це, на дум
ку дослідника, значно полегшувало їхню роботу: статус урядових 
установ надавав ГВАК авторитету, а громадський характер органі
зації обумовлював більшу самостійність дій17. У статті І. Вєтрин- 
ського, надрукованій до ювілею Нижньогородської ГВАК, перелічу
ються наукові здобутки цієї комісії. Автор також порушував питан
ня взаємовідносин членів ГВАК з місцевим керівництвом, наводя
чи приклади достатньо жорсткої “опіки” нижньогородського та чер
нігівського губернаторів над відповідними комісіями. Це, на його 
думку, відлякувало місцевих дослідників від роботи в архівних ко
місіях. Тому в інтересах свого розвитку та плідної діяльності комісії 
не повинні опускатися до рівня губернської канцелярії, а стати більш 
незалежними закладами18.

Поступове поширення мережі ГВАК, прийняття їх у 1914 р. під 
покровительство імператора одночасно з наданням суттєвої мате
ріальної допомоги, підвищували авторитет комісій. Російські ен
циклопедії та енциклопедичні словники обов’язково вміщували 
статті про губернські вчені архівні комісії19. Регулярно з’являлися 
звіти про їхні здобутки в бюлетені “Известия Императорской Ака-

17 Миронов А. Из жизни археологических учреждений // ИВ. -1908. -  авг. -  
С. 620-621.

18 Ветринский И. Архивные комиссии (По поводу Нижегородской ученой 
архивной комиссии) // Голос минувшего. -  1913. -  № 2. -  С. 289-291.

19 Архивные ученые комиссии губернские // Энциклопедический словарь 
Брокгауз и Ефрон. -  СПб., 1890. -  Т. 2. -  С. 253; Архивные ученые комиссии 
губернские // Большая энциклопедия. -  СПб., 1897. -  Т. 2. -  С. 139-140; Архи
вные комиссии (губернские ученые) // Энциклопедический словарь Гранат. -  
М., б.г. -  Т. 4. -  С. 22-23; Архивные ученые комиссии губернские // Новый 
энциклопедический словарь. -  СПб., б.г. -  Т. 3. -  С. 886-887.
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демии Наук”20. Проблемам архівних комісій присвячено численні 
статті, повідомлення, виступи надруковані у працях Всеросійських 
археологічних з’їздів. Серед найсуттєвіших слід навести виступи 
О. Львова “О печальном положении наших архивов, преимуществен
но губернских и о необходимости упорядочения всего архивного 
дела в России” (VIII з’їзд), “Русское законодательство об архивах” 
(XI з’їзд), Ф. Лашкова “К вопросу о губернских исторических ар
хивах” (VIII з’їзд), М. Довнар-Запольського “Обзор деятельности 
ученых архивных комиссий 1896-1898 гг.” (XI з’їзд). Ще частіше 
питання діяльності вчених архівних комісій розглядалися на облас
них археологічних з’їдах (Ярославль (1901), Тверь (1903), Влади
мир (1906), Кострома (1909)). На сторінках “Трудов” цих регіональ
них наукових зібрань опубліковано чимало статей та повідомлень 
про роботу архівних комісій, проекти перетворення цих установ, 
завдання на майбутнє21.

Невизначеність правової бази і кола дій архівних комісій, 
відсутність загальновизначених інструкцій в архівній роботі і діяль
ності фахівців-архівістів, матеріальна незабезпеченість (приміщен
ня, фінансування) і далі непокоїли вчених, як це можна побачити 
у брошурі члена Саратовської ГВАК О. Гераклітова “Исторические архи
вы при ученых архивных комиссиях”, надрукованій у 1915 р.22 
Але розв’язання цих проблем автор бачив лише в окремих паліа
тивних заходах, а не у докорінній реорганізації архівної справи.

Вже у 1916-1917 рр. Російське історичне товариство за пропо
зицією делегатів І з’їзду представників губернських вчених архів

20 Доклад академика А. С. Лаппо-Данилевского о деятельности губернских 
архивных комиссий // Изв. ИАН. -  1906. -  5 серия. -  Т. XXII. -  № 1-2. -  
С. 011-01V; Лаппо-Данияевский А С. Доклад о деятельности некоторых гу
бернских ученых архивных комиссий по их отчетам за 1903-1907 гг. // Изв. 
ИАН.—1908.-бсерия.-Т .Н .-№  14,—С. \\У1-\\22\Лаппо-ДаншевскийА. С. 
Доклад о деятельности некоторых губернских ученых архивных комиссий по 
их отчетам за 1904—1911гг. // Изв. ИАН. -  1913. -  6 серия. -  Т. VII. -  № 2. -  
С. 76-86; Лаппо-Данилевский А. С. Доклад о научной деятельности некото
рых губернских ученых архивных комиссий по их отчетам преимущественно 
за 1911-1914 гг. // Изв. ИАН. - 1 9 1 6 .-6  серия. -  Т. X. -  № 7. -  С. 457-470.

21 Колосов В. И. К вопросу о преобразовании архивных комиссий // Тр. 
Второго обл. Тверского археологического съезда. -  Тверь, 1908. -  С. 9-12; 
Савелов Л.М. В защиту губернских ученых архивных комиссий. -  Там само. -  
С. 13-22.

22 Гераклитов А. А. Исторические архивы при ученых архивных комисси
ях.-Саратов, 1915.
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них комісій (1914) видало двотомний збірник документів “Сбор
ник материалов, относящихся до архивной части в России”. У ньо
му міститься багато законодавчих актів і проектів, які прямо чи 
опосередковано стосуються діяльності архівних комісій23.

Окремі праці та регулярні огляди, що з’являлися у 90-ті роки
XIX -  10-ті роки XX ст., мали здебільшого джерелознавчий, описо
вий, а не дослідницький характер. До такого роду публікацій мож
на віднести статті, присвячені ювілейним датам відкриття комісій, 
окремі матеріали в працях Археологічних з‘їздів, узагальнюючі звіти 
директорів Археологічного інституту І. Є. Андрієвського, А. М. Тру- 
ворова, М. В. Покровського, доповіді О. С. Лаппо-Данилевського 
в “Известиях Императорской Академии наук”. Тут перелічувалися 
різні напрями діяльності ГВАК за певний період, робилися спроби 
узагальнити ці здобутки. І лише в окремих випадках давався по
глиблений аналіз існування самих архівних комісій як організацій 
історичного спрямування.

Наступний період в історіографії вчених архівних комісій роз
почався після перерви, викликаної подіями першої світової війни 
та національно-визвольних змагань. У 1918-1920 роках майже всі 
комісії припинили свою діяльність. Ці часи слабо висвітлені в істо
ріографії ГВАК. Деяка інформація щодо подій на Україні міститься 
у роботі О. С. Грушевського “Сучасне українське архівознавство” 
і статтях “Архівна реформа на Вкраїні” та “Архівні комісії”, надру
кованих у часописі “Наше минуле”. Утворений восени 1917 р. при 
Міністерстві освіти Архівно-бібліотечний відділ планував розши
рити діяльність вже існуючих комісій і утворити нові. Проте впро
довж 1917-1918 рр. лише розроблялися проекти і “справа далі роз
мов не рухалась”24. Ця ж інформація, але у винятково негативному 
викладі, стисло подавалася в статті О. Юрченка “Архивы и архи
вное строительство Советской Украины”25. Заборонена на довгі роки 
тема культурного будівництва в Україні за часів Української Цент
ральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР останнім часом почи
нає грунтовно досліджуватися вітчизняними науковцями. У сучасно

23 Сб. материалов, относящихся до архивной части в России. — Пг., 1916. -  
Т. І. -  С. 555-674.

24 Грушевський О. Сучасне українське архівознавство // Україна. -  1918. -  
Кн. 1-2. -  С. 82-83.

25 Юрченко А. Архивы и архивное строительство Советской Украины // 
АД. -  1938. -№  з (47). -  С. 145-150.
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му підручнику “Архівознавство” лише згадується проект архівної 
реформи за часів П. Скоропадського, згідно з яким мережа ГВАК 
мала поширитись на всі губернії і набути статусу “державних інсти
туцій”26. Докладному розгляду цього питання на основі архівних 
документів присвячено низку статей у збірнику “Архівна та бібліо
течна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.)”27. 
А значна кількість самих документів за цією проблематикою по
дається у першому томі археографічного щорічника “Пам’ятки”28.

Повертаючись до пореволюційних часів, слід відзначити: архівні 
комісії, що вже стали здобутком історії, привертають увагу дослід
ників 1920-х років, серед яких були і колишні члени ГВАК. Відо
мий радянській архівіст Ілля Лукич Маяковський у лекціях з архів
ної справи, прочитаних на курсах при Петроградському археологі
чному інституті, розглядав також діяльність архівних комісій, до
сить високо оцінюючи її. При цьому він визначав несприятливі умо
ви, які стримували їх розвиток: подвійна залежність від міністерств 
внутрішніх справ та народної освіти, непрофесійний склад членів, 
жалюгідне фінансування, нераціональний розподіл ГВАК по губер
ніях тощо. І хоча у лекціях згадувалися критичні зауваження 
Д. Самоквасова, але вони, на думку автора, “несуть у собі сильні 
сліди полеміки та швидкоплинної злості”29.1. Маяковський вважав, 
що численні заслуги цих організацій значно перевищували їх ок
ремі недоліки30. Редакція журналу “Исторический архив” випусти
ла у 1921 р. як продовження свого видання “Сборник материалов и 
статей”, де міститься і стаття Ю. Гессена “Из жизни архивных ко
миссий”. Автор на основі документів із зібрання Археологічного 
інституту та особистого архіву М. В. Калачова досить докладно роз
глядав передісторію відкриття архівних комісій31. Дуже схвально оц
інював роботу вчених архівних комісій С. К. Богоявленський у своїх 
лекціях 1922-1924 рр., присвячених діяльності М. В. Калачова32.

26 Архівознавство. Підручник / Редкол.: Я. С. Калакура та ін. -  К., 1998. -  
С. 54.

27 Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917— 
1921 рр.): 36. наук. пр. -  К., 1998.

28 Пам’ятки: Археографічний щорічник. Т. 1. -  К., 1998.
29 Маяковский И. Jl. Исторический очерк архивного дела в России. -  

Пг.,1920. -  С. 37.
30 Там само. -  С. 166-169.
31 Ггссен Ю. Из истории архивных комиссий // Сб. материалов и статей: 

Редакция журнала “Исторический архив”. -  М., 1921. -  Вып. I. -  С. 3-20.
32 Автократова М. И., Самоиіенко В. Н. Лекция С. К. Богоявленского 

о Н. В. Калачове // АЕ за 1985 г. -  М., 1986. -  С. 250.
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Українські дослідники також приділяли увагу аналізу діяльності 
місцевих архівних комісій. У 1925 р. в журналах “Архівна справа” 
та “Україна” було надруковано кілька статей з цієї теми. Віктор 
Олександрович Барвінський і Ольга Гаврилівна Водолажченко у 
“Короткому нарисі історії архівної справи на Україні” обмежилися 
лише побіжною згадкою про створення та діяльність ГВАК. Але 
при цьому акцентували увагу на безправному положенні цих уста
нов та їх великій залежності від прихильності місцевої влади33. 
У непідписаній статті “Наукове життя в Полтаві 1914-1924” (віро
гідний автор -  Володимир Олександрович Щепотьєв) Полтавська 
ГВАК визначена “головним науковим осередком Полтавщини” 
з 1903 по 1919 рр. Після стислого переліку здобутків комісії автор 
зупинився на причинах її занепаду у післяреволюційні часи. Наго
лошено спадковість наукової діяльності, яку проводила Полтавська 
ГВАК, з роботою місцевих установ та товариств, що були організо
вані в подальшому34. Докладно розповідав про цю комісію Федір 
Андрійович Герасименко у нарисі “До історії архівної справи на 
Полтавщині”, написаному на підставі літературних джерел і спо
гадів членів ГВАК35. Автор акцентував увагу на тій значній ролі 
у розвитку місцевої архівної справи, яку відіграла Полтавська арх
івна комісія.

Аркадій Васильович Верзилов, також колишній член архівної 
комісії, у статті “Наукове життя в Чернигові (в 1914-1924 рр.)” ре
тельно перераховував основні здобутки Чернігівської ГВАК, відзна
чаючи особливу роль В. Л. Модзалевського у керівництві комісією36. 
Схвально відгукнувся про наукову спадщину Чернігівської комісії 
і заслуги В. Модзалевського Микола Ткаченко у статті “3 нової істо
ріографії Чернигова”, що була надрукована у збірці “Чернигів 
і Північне Лівобережжя”37. Про важливу участь відомого україн
ського історика О. М. Лазаревського у створенні цієї комісії роз

33 Барвінський В. О., Водолажченко О. Г. Короткий нарис історії архівної 
справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 рік // АС. — 1925. -  
Кн. 1 .-С . 45.

34 Наукове життя в Полтаві 1914-1924 // Україна. -  1925. -  Кн. 1-2. -  
С. 227.

35 Герасименко X. До історії архівної справи на Полтавщині. -  Харків, 1928.
36 А. В. [Верзилов] Наукове життя в Чернигові (в 1914-1924 рр.) // Україна. -  

1925.-К н . З .-С . 180-183.
37 Ткаченко М. З нової історіографії Чернигова // Чернигів і Північне Ліво

бережжя. -  К., 1928. -  С. 495—497.
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повів Павло Костянтинович Федоренко в роботі “О. М. Лазарев
ський та культурні цінності Чернігівщини”, наводячи на підтверд
ження багато епістолярних документів38. Ця публікація є дуже важ
ливою для дослідження обставин заснування Чернігівської архів
ної комісії і перших років її діяльності. Перу П. Федоренка нале
жать і “Нариси з історії вивчення Чернігівщини”, де дослідник док
ладно висвітлював досягнення Чернігівської ГВАК, участь її членів 
у роботі XIV Археологічного з’їзду. Між іншим було зазначено, що 
“спадкоємцями архівної комісії по лінії музейній є Чернігівський 
державний музей, по лінії архівній -  Чернігівський крайовий істо
ричний архів”39. Участь відомого українського письменника і гро
мадського діяча М. М. Коцюбинського у діяльності Чернігівської 
ГВАК розглянуто у статті П. Білик “Коцюбинський як член Черні
гівської Ученої Архівної Комісії (1902-1904 рр.)”40.

До цього блоку публікацій можна віднести коротку згадку Воло
димира Івановича Вернадського про роботу Таврійської ГВАК у 
1917-1921 рр. і повідомлення в “Русском историчесюом журнале” 
Арсенія Івановича Маркевича, голови Таврійської ГВАК (єдиної на 
теренах сучасної України, що продовжувала свою діяльність після 
громадянської війни), з нагоди 35-річчя існування цієї організації41. 
До 40-річчя архівної комісії А. Маркевич підготував нарис діяль
ності Таврійської ГВАК і Таврійського товариства історії, архео
логії та етнографії, який також має ретроспективно-описовий ха
рактер42.

У 20-ті роки з’являються і перші (хоч і побіжні) загальні огляди 
доробку місцевих архівних комісій. Позитивно оцінював корисну 
працю місцевих архівних комісій у галузі видавничої діяльності

38 Федоренко П. О. М. Лазаревський та культурні цінності Чернігівщини // 
Український археографічний збірник. -  К., 1927. -  Т. 2. -  С. ХХІІ-Ь.

39 Федоренко П. Нариси з історії вивчення Чернігівщини // Зал. Чернігів, 
наук, товариства. -  Чернігів, 1931. -  Т. 1. -  С. 31.

40 Білик П. М. М. Коцюбинський як член Чернігівської Ученої Архівної 
Комісії (1902-1904 рр.) // АС. -  1929. -  Кн. 11. -  С. 69-71.

41 Вернадский В. О научной работе в Крыму в 1917-1921 гг. // Наука и ее 
работники. -  1921. -  № 4. -  С. 3—12; Маркевич А. И. 7ридцатипятилетие су
ществования Таврической ученой архивной комиссии // РИЖ. -  Пг., 1922. -  
Кн. 8 .-С . 307-309.

42 Маркевич А. И. Краткий очерк деятельности Таврической ученой архи
вной комиссии и Общества истории, археологии и этнографии за 1887— 
1917 гг. // Изв. Таврического общества истории, археологии и этнографии. -  
1928. -  Т. 2 (59). -  С. 181-187.
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і царині архівної справи Віктор Олександрович Романовський в ро
боті “Нариси з архівознавства”43. Окремо слід згадати монографію 
колишнього члена Катеринославської ГВАК, відомого вітчизняно
го історика та політичного діяча Дмитра Івановича Дорошенка, на
писану в еміграції -  “Огляд української історіографії” (вийшла у 
Празі, 1923 р.). Акцентуючи увагу лише на історіографічному ас
пекті діяльності архівних комісій, він називає праці провідних 
співробітників Полтавської, Катеринославської та Чернігівської 
ГВАК. При цьому автор цілком слушно зазначає, що “ці архівні 
комісії згуртували біля себе місцевих дослідників історії, і їх ви
дання чимало прислужилися для історіографії розроблення історії 
окремих українських земель”44.

У 1929 р., напередодні хвилі репресій, з’являється дуже смілива 
і актуальна навіть для нашого часу стаття Осипа Юрійовича Гер- 
майзе “Праця Київського Українського Наукового Товариства на тлі 
наукового життя Наддніпрянської України”. Розглядаючи україно
знавчу роботу, що її проводили наукові товариства України на по
чатку XX ст., відомий історик і археограф зупиняється і на діяль
ності місцевих вчених архівних комісій: “В цих місцевих осеред
ках наукового життя українське громадянство, українські наукові 
кола старалися захопити певні позиції; використати публічне засі
дання для доповіді на українську тему; заповнити сторінки “Тру- 
дов” комісії працями дотичними до українознавства”45. Хоча, на 
нашу думку, автор дещо перебільшував “українофільство” членів 
архівних комісій Подніпров’я. Більшість з них, за винятком актив
них, але нечисленних груп, була абсолютно лояльна до влади і знач
ною мірою русифікована. Проте у цій статті, написаній на хвилі 
українізації, О. Гермайзе підняв проблему, яка лише останнім ча
сом поступово розкривається сучасними дослідниками ГВАК. Як 
приклад (зміст досить компілятивний) назвемо статтю О. Скляро- 
вої “Губернські вчені архівні комісії в Україні кінця XIX -  початку 
XX ст.: українознавчий аспект діяльності”46.

43 Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на 
Україні та принципи порядкування в архівах. -  X., 1927. -  С. 109-110,164.

44 Дорошенко Д  Огляд української історіографії. -  Прага, 1923. -  С. 202.
45 Гермайзе О. Праця Київського Українського Наукового Товариства на 

тлі наукового життя Наддніпрянської України // Україна. -1929. -  Кн. 32 (січ- 
лют.). -С . 35.

46 Склярова О. Губернські вчені архівні комісії в Україні кінця XIX -  по
чатку XX ст.: українознавчий аспект діяльності // Україна, українці, україно
знавство у XX ст. в джерелах, документах: 36. наук. пр. -  К., 1999. -  С. 87-93.
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У пореволюційні часи пошуковці-краєзнавці і професійні істо
рики в своїх дослідженнях прагнули не ділити історію на до- і після- 
жовтневий періоди. Вони вважали себе продовжувачами тих архів
них, археологічних, пам’яткоохоронних досліджень, що розпоча
лись наприкінці XIX- на початку XX століть. Щодо вивчення ГВАК, 
можна відзначити, що історики 20-х років надавали належну увагу 
вивченню як наукової спадщини, так і конкретної ролі самих архів
них комісій. По “свіжих слідах” вони намагались об’єктивно і все
бічно висвітлити роботу цих установ. Хоча, зауважимо, ці дослід
ження мали скоріше побіжний або фрагментарний характер. Спе
ціальних робіт з історії окремих ГВАК або всієї їхньої мережі зага
лом так і не з’явилось.

Початок 30-х років -  це часи розгрому краєзнавчого руху, реп
ресій щодо української інтелігенції. На зміну помірному плюраліз
му думок прийшли жорсткі ідеологічні догми. Всі історичні події 
оцінювалися з точки зору класової боротьби. Отримали свій ярлик -  
контрреволюційні організації -  і вчені архівні комісії. Піддавалися 
сумніву чи навіть взагалі заперечувалися їх наукові здобутки. У ску
пих згадках ГВАК оцінювалися лише як невдала спроба вирішити 
архівне питання47. Вже у 1932 р. у Харкові вийшов друком підруч
ник з архівознавства, в якому робота вчених архівних комісій отри
мала виключно негативну оцінку. їм інкримінувалося знищення з 
санкції комісій архівних документів, видання “наукової-” продукції 
клерикального та чорносотенного характеру, аматорство у діях, яке 
призводило до руйнації архівних фондів місцевих урядових архівів 
тощо48. Стаття С. Назіна “Из истории архивного дела в дореволю- 
ционной России” продовжувала і розвивала цю тенденційну оцін
ку. Автор розглянув роботу Першого з’їзду представників губер
нських вчених архівних комісій у 1914 р. Огляд безправного і не- 
визначеного стану ГВАК, яке підкреслювалося самими делегата
ми, С. Назін доповнив власними міркуваннями про класовий склад 
комісій і наукову якість виданих матеріалів. Членами ГВАК, на дум
ку дослідника, були “монархісти, чиновна публіка, що існували на 
подачки панів, купців, духовенства” і публікували матеріали про

47 Нікітін В. К. Архівне законодавство СРСР і архівна справа в СРСР. -  X.; 
О., 1931.

48 Архівознавство. -  X., 1932. -  Ч. 1. — С. 20.
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канонізацію святих, генеалогію дворянства, розвідки з історії по
міщицького землеволодіння49.

Ще принизливіше оцінювалися архівні комісії в монографії 
О. В. Чернова “История и организация архивного дела в СССР”. 
Цитуючи Д. Самоквасова щодо доцільності існування ГВАК, автор 
доповнив його висловлювання власними міркуваннями. Саме дво- 
рянсысо-буржуазний склад комісій, на його думку, відзначив непро- 
фесіоналізм їхніх праць, що мають класово ворожий зміст. Після 
1918 року архівні комісії, за словами О. Чернова, взагалі перетво
рилися на контрреволюційні організації. На завершення дослідник 
зробив такий висновок: “Радянське архівознавство вважає, що 
діяльність архівних комісій негативно відбилася на збереженні 
архівів і слугувала інтересам панівних класів. Хоча результати діяль
ності архівних комісій використовувати можна...”50.

На цьому тлі досить скромно виглядає критика архівних комісії 
у навчальному посібнику “Теория и практика архивного дела”. Його 
автор К. Г. Мітяєв акцентував увагу лише на “знищенні великої 
кількості документальних матеріалів”51. Змушений був змінити свої 
погляди і 1. Л. Маяковський. У нарисах з історії архівної справи в 
СРСР, виданих у 1941 р., він уже подав таку саму негативну оцінку 
ГВАК -  як “органів боротьби за самодержавство”. Звинувачення у 
знищенні великої кількості архівного матеріалу перемежовувалися 
з докорами у тенденційному доборі матеріалів для публікацій у пра
цях, що мали “кріпосницький характер”: багато місця займали біо
графії церковних діячів, генеалогії місцевого дворянства, а “робіт
никам, селянам, пригніченим народам приділялось мало уваги”52. 
Але при цьому автор подає багато фактологічного матеріалу про 
заснування комісій та їхню діяльність. Завдяки цьому праця І. Мая- 
ковського у подальшому широко використовувалася багатьма істо
риками і архівістами 50-х років. Це значною мірою стосується і 
статті за дисертаційною темою відомого архівіста Н. В. Бржостовсь- 
кої “Деятельность губернских архивных комиссий по созданию 
исторических архивов”. Публікація починається традиційними зви
нуваченнями діячів ГВАК в антирадянській діяльності і навіть у

49 Назин С. Из истории архивного дела в дореволюционной России И АД. -  
1936,-№ 2. -С . 26-37.

50 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР. -  М., 1940. -  
С. 82.

51 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела: Учеб. пособие. -  М., 
1946.-С . 114.
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саботажі: “Документальні матеріали колекцій архівних комісій ча
стково знищувалися, частково розтягувалися, а іноді приховували
ся з очей радянських архівних органів у місцевих музеях та бібліо
теках, де під виглядом “радянських” краєзнавців упродовж років 
сиділи ті ж самі колишні члени архівних комісій”53. Дослідниця 
подала широкий огляд діяльності ГВАК і разом з негативними на
слідками їхньої роботи назвала і позитивні здобутки. Вона намага
лася з’ясувати причини, що заважали архівним комісіям проводити 
плідну роботу в галузі архівної справи. Крім стандартних вказівок 
на класовий та непрофесійний склад, невизначеність та обмеженість 
прав ГВАК, Н. Бржостовська правильно зауважила, що напівофі
ційне добровільне товариство, яким фактично була кожна архівна 
комісія, неспроможне виконувати ті завдання, що могли здійснюва
ти лише спеціальні державні заклади54. Ще вужчого напряму діяль
ності архівних комісій торкається П. Г. Софінов у нарисі “Из исто
рии русской дореволюционной археографии”. Він досить уперед
жено оцінив якість публікацій історичних джерел з методологічної 
точки зору, знову посилаючись на самоквасівську критику: “мето
ди видання, які застосовувалися губернськими архівними комісія
ми, були настільки примітивними, що викликали різку критику з 
боку вчених”55.

Лише О. І. Шведова в роботі “Указатель “Трудов” губернских 
ученых архивных комиссий и отдельных их изданий” (опублікова
на у 1958 р.) об’єктивно і неупереджено оцінила діяльність вчених 
архівних комісій. Відомий історик-бібліограф здійснила огляд ви
дань комісій, наголосила значну наукову цінність тієї спадщини, що 
залишили в своїх “Працях” ці установи56. Зазначимо, що ця праця 
О. Шведової за своєю інформативністю та точністю подачі мате
ріалу і сьогодні може прислужитися вивченню історії архівних 
комісій.

Щодо українських вчених, то в 30-50-ті роки темою досліджен
ня ГВАК вони майже не займалися. Дещо пощастило Чернігівській

52 Маяковский И. JI. Очерки по истории архивного дела в СССР. -  М., 1941. -  
Ч. 1 .-С . 301.

53 Бржостовская Н. В. Деятельность губернских ученых архивных комис
сий по созданию исторических архивов // Тр. МГИАИ. -1954. -  Т. 5. -  С. 81.

54 Там само. -  С. 85.
55 Софинов П. Г. Из истории русской дореволюционной археографии. -  

М., 1957.-С . 138.
56 Шведова О. И. Указатель “Трудов” губернских ученых архивных комис

сий и отдельных их изданий // АЕ за 1957 год. -  М., 1958. -  С. 377-433.
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ГВАК. Участь у роботі комісії видатного письменника-демократа 
М. Коцюбинського ініціювала появу нових публікацій про цю уста
нову і дозволила не так тенденційно висвітлювати її науковий до
робок57. Загальні огляди діяльності місцевих вчених архівних 
комісій подані у двох статтях А. Й. Грінберга “Архівне будівництво 
на Україні в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської 
війни (1918-1920)” та “Архівні комісії на Україні”. У першій автор 
звинувачував архівні комісії часів революції та громадянської війни 
у контрреволюційній діяльності, а їх членів вважав класовими во
рогами, які намагалися проникнути в новостворені радянські архі
ви, щоб шкодити новій владі58. Друга робота -  стислі тези -  також 
не давала ніякої нової інформації. Тут лише перелічувалися поши
рені критичні висловлювання, починаючи із самоквасівських. На 
думку автора, виправдовувало комісії лише те, що “до них прони
кали і демократичні елементи”59.

Осторонь від вищезгаданих публікацій стоїть стаття С. Д. Пільке- 
вича “40 років радянського архівного будівнищва на Україні”, в 
якій, хоч і побіжно, досвід вчених архівних комісій оцінений зага
лом позитивно60. Про археографічну роботу українських ГВАК зга
дував Б. С. Ватуля в роботі “Из истории археографической практи
ки на Украине в XIX -  XX вв.”61

Упродовж 30-50-х років автори публікацій про архівні комісії у 
своїх висновках майже не зрушили з позицій не наукової оцінки, а 
ідеологічних догм. При цьому основний закид зводився не стільки 
до звинувачень в науковій обмеженості цих установ, скільки в їх 
контрреволюційності. Навіть стверджувалося, що керівшщгво са
мих комісій “намагається перетворити ці заклади на підручні орга

57 Коцюбинська К  М.Коцюбинський як член Чернігівської губерніальної 
ученої архівної комісії // Музей М. Коцюбинського. -  Чернігів, 1939. -  36.1. -  
С. 39-42; Кибальчич М М. М. Коцюбинський в архівній комісії // Радянське 
літературознавство: Наук. зап. -  К., 1940. -  Кн. 5-6. -  С. 193-212.

58 Грінберг А. Й. Архівне будівництво на Україні в період іноземної воєн
ної інтервенції і громадянської війни (1918-1920) //Київ. Держ. ун-т ім. 
Т. Г. Шевченка: Наук. зал. -  1956. -  Т. 15. -  Вип. 6. -  № 7. -  С. 55-56.

59 Грінберг А. Й. Архівні комісії на Україні // Наук, щорічник за 1956 рік. -  
К., 1957.-С . 115.

60 Пількевич С. Д. 40 років радянського архівного будівництва на Україні //
З історії архівного будівництва на Україні. -  X., 1958. -  С. 3-26.

61 Ватуля Б. С. Из истории археографической практики на Украине в XIX- 
XX вв. // Ист. архив. -  1957. -  № 2. -  С. 192-195.
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ни поліції для боротьби з революційним рухом”62. Простежується 
і така тенденція: оцінку ГВАК давали переважно архівісти. Відпо
відно приділялася увага архівній та археографічній справі, а інші 
напрями дій комісій не висвітлювалися взагалі. Повністю відсутні 
і дослідження діяльності окремих місцевих ГВАК. Лише стаття 
М. Кибальчича “М. М. Коцюбинський в архівній комісії” вийшла зі 
згадкою про деякі події в Чернігівській ГВАК63. У публікаціях того 
часу наводяться навіть різні дані про кількість архівних комісій, 
що діяли на території України: від шести у А. Грінберга до трьох у
С. Пількевичата у підручнику “Архівознавство” (1932). Цікаво, що 
і сучасні дослідники не можуть дійти остаточного висновку щодо 
цього: або зменшують кількість місцевих ГВАК, або штучно дово
дять її навіть до дев’яти64!

Новий етап у дослідженні спадщини архівних комісій почався 
з 60-х років. Певна демократизація громадського життя, пов’язана 
з хрущовською “відлигою”, дозволила історикам вільніше обирати 
теми для досліджень. Відроджувався краєзнавчий рух, який дав 
могутній поштовх вивченню “другорядних” питань місцевого істо
ричного життя. Все це викликало появу багатьох публікацій про 
наукові здобутки вчених архівних комісій взагалі, про окремі ГВАК 
та деякі напрями їхньої діяльності. Почався поступовий відхід від 
заідеологізованості в розгляді цього питання, що знайшло відобра
ження у превалюванні позитивних оцінок здобутків цих органі
зацій.

Чи не найпершою публікацією такого плану є невелика за обся
гом, проте досить змістовна стаття Віталія Григоровича Сарбея 
“Вклад губернських архівних комісій в історіографію України”65. 
Всупереч традиційній оцінці діяльності ГВАК, що склалася в ра
дянській історіографії, автор сміливо заявив про велике значення 
творчого доробку і досвіду губернських вчених архівних комісій, 
яке “становить яскраву оцінку в історії вітчизняної історичної на

62 20 лет архивного сгроительства // АД. -1938. -  № 3 (47). -  С. 2.
63 Кибальчич М. М. М. Коцюбинський в архівній комісії... -  С. 193-212.
м Ляхоцький В. П. Архівні комісії // Енциклопедія Сучасної України. -  К.,

2001. -Т . 1. -С . 709; Семергей О. Л. Діяльність Полтавської Вченої Архівної 
Комісії (1903-1919): Автореф. дис. канд. іст. наук. -  К., 1995. -  С. 4.

65 Сарбей В. Г. Вклад губернських архівних комісій в історіографію України // 
Друга респ. наук. конф. з архівознавства та інших спеціальних дисциплін. -  К., 
1965. -С . 261-279.
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уки”66. Коротко розглядаючи роботу комісій, що існували на тери
торії сучасної України, В. Сарбей вперше торкнувся діяльності 
Київської ГВАК (хоча взагалі не говорить про Таврійську комісію). 
У цій публікації також уперше було подано стислий огляд історіо
графії архівних комісій від 1899 р. до кінця 50-х років XX ст. Автор 
висловлював рішучу незгоду з вульгарно-нігілістичною критикою 
архівних комісій радянськими істориками. Значна інформативність 
дослідження обумовлена залученням маловідомих документів з 
київських і ленінградських архівосховищ. Лише останній період 
діяльності комісій (1917-1920 рр.), з огляду на тогочасну закритість 
матеріалів, що стосувалися доби визвольних змагань українського 
народу, залишився нерозглянутим.

У 60-80-ті роки почали з’являтися публікації, присвячені окре
мим архівним комісіям, що діяли на території України. Чотиритом
на “Радянська енциклопедія історії України”, яка вийшла з друку 
напередодні чергової хвилі боротьби з “українським буржуазним 
націоналізмом”, містить довідкові статті про діяльність Катерино
славської, Київської, Таврійської, Харківської, Херсонської та Черні
гівської ГВАК. Однак слід зазначити: неперевірені дані щодо історії 
заснування Херсонської та Харківської вчених архівних комісій 
стали підгрунтям подальших публікацій і продовжують використо
вуватися навіть у сучасних роботах67.

Дослідженням діяльності Таврійської ГВАК займалися В. Філо- 
ненко та С. Філімонов. Якщо робота колишнього члена комісії Вікто
ра Йосиповича Філоненка “Наукова діяльність Таврійської науко
вої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та 
етнографії (1887-1929 рр.)” мала оглядовий характер, то публікації 
Сергія Борисовича Філімонова висвітлювали такі напрями науко
вої роботи цієї комісії, як краєзнавчий та археографічний68. Особ
ливо змістовні його статті, в яких аналізується робота Таврійської

66 Там само. -  С. 261.
67 Харківська губернська вчена архівна комісія // РЕІУ. -  К., 1972. -  Т. 4. -  

С. 402; Бізер М. Й. Херсонська губернська вчена архівна комісія. -  Там само. -  
С. 418.

68 Філоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і 
Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887-1929 рр.) 11 
АУ. -  1967. -  № 1. -  С. 3 1-34; Філімонов С. Б. Історико-краєзнавча діяльність 
Таврійської вченої архівної комісії І І Респ. конф. з іст. краєзнавства. -  К., 1980. -  
С. 80-81; Філімонов С. Б. Археографічна діяльність Таврійської вченої архів
ної комісії // Друга респ. конф. з іст. краєзнавства. -  К., 1982. -  С. 62-63.
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архівної комісії в останній період її існування69. Таврійській ГВАК 
цілком присвячено і статтю Е. Данилової та В. Успенської “Соби
ратели и хранители бесценных сокровищ”70. Ця робота є стислим 
нарисом історії комісії і має більше публіцистичне, ніж наукове 
спрямування.

З 70-х років над різними питаннями, щодо діяльності і спадщи
ни Чернігівської ГВАК працює Олександр Борисович Коваленко71. 
Його робота “Чернігівська архівна комісія (до 80-річчя з дня засну
вання)” стала першою публікацією, присвяченою саме цій комісії, 
де стисло подається історія цієї організації, напрями її діяльності, 
подальша доля членів. Також у дисертаційному дослідженні 
О. Коваленка “Модзалевский как историк и источниковед” огляду 
роботи відомого дослідника в Чернігівській вченій архівній комісії 
було приділено важливе місце72.

Однією з перших робіт, присвячених Полтавській ГВАК, стала 
публікація Аліка Мамедовича Аббасова “Вклад Полтавської губерн
ської архівної комісії в історіографію України”73. Тут наведено дані 
про історію комісії, окремі напрями її діяльності, важливі публі
кації, творчій доробок відомих членів цієї ГВАК. Цей дослідник 
історичного краєзнавства Полтавщини писав про місцеву комісію 
як в окремих статтях, так і в грунтовних працях краєзнавчого спря
мування74. Він приділяв багато уваги видатним місцевим краєзнав

69 Филимонов С. Б. Документальные материалы Таврической ученой архи
вной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии 
1920-1931 гг. // АЕ за 1982 г. -  М., 1983. -  С. 203-208; Филимонов С. Б  Крым, 
1917-1920 годы: Таврическая ученая архивная комиссия и памятники культу
ры // Крымский музей. -  1994. -№  1. -  С. 95-101.

70 Данилова Э., Успенская В. Собиратели и хранители бесценных сокро
вищ // Крымские каникулы. -  Симферополь, 1985. -  Кн. 2. -  С. 132-148.

71 Коваленко О. Б. Чернігівська архівна комісія // YDK. -  1976. -  № 1. -  
C. 121-125; Коваленко О. Б. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігів
щині наприкінці XIX -  на початку XX ст. // Респ. конф. з іст. краєзнавства. -  
K., 1980.-С . 88-89.

72 Коваленко А. Б. В. А. Модзалевский как историк и источниковед: Авто- 
реф. дис.... канд. ист. наук. -  K., 1980.

73 Аббасов A. M. Вклад Полтавської губернської архівної комісії в історіо
графію України // Історіографічні дослідження в Українській РСР. -  K., 1971. -  
Вип. 4 .-С . 112-124.

74 Аббасов А. М Краєзнавство Полтавщини в період становлення радян
ської історичної науки І І Історіографічні дослідження в Українській РСР. -1973. -  
Вип. 6. -  С. 81-89; Аббасов А. М. Вклад Полтавской ученой архивной комис
сии в развитие исторического краеведения // История и историки. 1980. -  М., 
1984.-С . 275-286.
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цям -  членам ГВАК і їхнім зв’язкам з науковцями інших установ та 
товариств. Значну частину кандидатської дисертації А. Аббасова 
також присвячено діяльності Полтавської архівної комісії75.

На жаль, мало уваги приділялося історії Катеринославської 
ГВАК. Тут треба відзначити лише змістовну, але невелику за обся
гом статтю Миколи Ковальського і Світлани Абросимової “Из ис
тории Екатеринославской ученой архивной комиссии (1903-1916 
гг.)”76. У цій публікації подано стислий огляд історії комісії, іде мова 
про головні теми досліджень її членів.

Історії Київської та Херсонської ГВАК взагалі не було присвя
чено жодної окремої роботи. І це не дивно, зважаючи на їх малий 
доробок і відсутність друкованих праць та звітів. Коротка згадка 
про Київську ГВАК є у вищезгаданій статті В. Г. Сарбея, а про Хер
сонську комісію відомостей іще менше77.

У 70-80-ті роки з’являються роботи, в яких приділяється увага 
окремим аспектам діяльності українських або всіх архівних комісій 
Російської імперії. Археологічним дослідженням, що здійснювали 
архівні комісії в Україні, було присвячено статтю Д. С. Кириліна 
“Археологічні установи на Україні кінця XIX -  початку XX сто
ліття”78. Архівна справа у роботі вчених архівних комісій розгляда
лася у публікаціях Н. В. Бржостовської, В. М. Самошенка79, а архео
графічні здобутки -  у посібнику “История археографии в дорево
люционной России”80. Про організацію архівних комісій ішлося у 
працях, присвячених М. Калачову, І. Андрієвському, іншим дирек
торам Археологічного інституту у Санкт-Петербурзі, які здійсню

75 Аббасов А. М. Становление и развитие исторического краеведения Пол
тавщины от его зарождения до наших дней: Автореф. дис—  канд. ист. наук. -  
К., 1977.

76 Ковальский Я  П., Абросимова С. В. Из истории Екатеринославской уче
ной архивной комиссии (1903-1916 гг.) // АЕ за 1988 г. -  М., 1989. -  С. 52-57.

77 Сарбей В. Г. Вклад губернських архівних комісій... -  С. 262-263; Орло
ва 3. С. Из истории архивного строительства на Херсонщине // Проблемы ар
хеологии Северного Причерноморья. -  Херсон, 1991. -  С. 5-7.

78 Кирилін Д  С. Археологічні установи на Україні кінця XIX -  початку 
XX століття // Вісн. Харк. ун-ту. -  1974. -  № 104. -  С. 99-106.

79 Бржостовская Н. В. Вопросы архивного дела на археологических съез
дах в России (1869 -  1911 гг.) // АЕ за 1971. -  М., 1972. -  С. 89-105; Самошен- 
ко В. Н. История архивного дела в дореволюционной России. -  М., 1989.

80 Корнева И. И., Тальман Е. М., Эпштейн Д. М. История археографии 
в дореволюционной России. -  М., 1969.
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вали науковий нагляд над роботою ГВАК81. Маловідому, але важ
ливу для висвітлення історії ГВАК роботу обласних археологічних 
з’їздів (більшість делегатів яких складали діячі саме архівних 
комісій), розкрито у статті О. Д. Тельчарова “Областные историко
археологические съезды в России в начале XX века”82.

У 60-ті роки відбувся справжній перелом в оцінці ролі архівних 
комісій. Значно зросла кількість публікацій з цього питання. Нау
кові розробки торкалися окремих питань діяльності комісій, з’яви
лися роботи, присвячені конкретним ГВАК. Взагалі, змінився по
гляд на ці установи -  од відверто соціологічно-класового до врівно- 
важено-наукового. Якщо І. Маяковський у ЗО—40-і роки був змуше
ний еволюціонувати у бік різкої критики ГВАК, то Н. Бржостовсь- 
ка навпаки, на відміну від своєї дисертаційної роботи 1951 p., у 70-ті 
роки пом’якшила критику цих організацій і дала вищу оцінку їхнім 
здобуткам83. Від однозначної нігілістичної оцінки архівних комісій 
як “контрреволюційних установ” науковці повернулися до термі
нології 20-х років і називали їх своєрідними культурними центра
ми на місцях, які сприяли поширенню історичних знань. Хоча трап
лялися і рецидиви на кшталт дисертаційної роботи К. А. Мазіна, 
в якій автор за інерцією називає комісії “виразниками інтересів дво
рянства в царині архівної справи”, діяльність яких “довела їх повну 
неспроможність в плані перетворення корінної архівної перебудови”84. 
Як приклад урівноваженої оцінки наукової спадщини губернських ар
хівних комісій можна вказати навчальний посібник В. Н. Самошенка, 
в якому автор наводить факти як численних недоліків (здебільшого 
у царині архівної справи), так і досягнень (публікація джерел, кон
солідація регіональних наукових сил, розвиток краєзнавства) цих 
установ85. Значна кількість повідомлень, щодо наукового доробку

81 Автократова М. И., Самошенко В. Н. Лекция С. К. Богоявленского 
о Н. В. Калачове // АЕ за 1985 г. -  М., 1986. -  С. 246-250; Мазин К. А. Из 
истории отечественной архивоведческой мысли второй половины XIX в. (Про
ект архивной реформы И. Е. Андриевского) // АЕ за 1989 г. -  М., 1990. -  
С. 88-93.

82 Тельчаров А. Д. Областные историко-археологические съезды в России в 
начале XX в. // Проблемы истории СССР. -  М.: Изд.-во МГУ, 1976. -  Сб. 5. -  
С. 415-431.

83 Бржостовская Н. В. Вопросы архивного дела на археологических съез
дах в России (1869 -  1911 гг.) // АЕ за 1971. -  М., 1972. -  С. 98,105.

84 Мазин К. А. Проекты архивной реформы в России конца XIX -  нач. 
XX вв.: Автореф. дис.... канд. ист. наук. -  М., 1987.-С . 4.

85 Самошенко В. Н. История архивного дела в дореволюционной России. -  
М., 1989.-С . 135-170.
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архівних комісій та окремих їх членів публікуються у матеріалах 
всеукраїнських наукових конференцій з історичного краєзнавства, 
які проводяться з 1980 р.

Для сучасного етапу наукових досліджень (з початку 1990-х рр.) 
характерна активізація інтересу до вивчення вчених архівних 
комісій. Відкритість суспільства, відхід від однозначної класової 
концепції історичного процесу, повернення до історичної спадщи
ни в її повному обсязі -  все це відбилося, певною мірою, і на дослід
женні архівних комісій. Суттєво розширилася джерельна база до
сліджень: широко використовуються розсекречені фонди та мало- 
вивчена епістолярна спадщина членів ГВАК. Вчені архівні комісії 
розглядаються не тільки як організації в цілому: більше уваги при
діляється персональному складу окремих ГВАК. Зросла кількість 
публікацій, присвячених не тільки архівно-археографічній роботі 
цих установ, а й іншим напрямам їх діяльності.

Продовжують вивчення історії окремих архівних комісій та біо
графій їх діячів О. Коваленко, С. Філімонов, С. Абросимова. З’яв
ляються публікації нових дослідників -  Г. Кураса, А. Непомняще- 
го, О. Семергея та ін.

Головною темою численних праць С. Б. Філімонова про здобут
ки Таврійської вченої архівної комісії є період 1917-1920 рр. і до
слідження неопублікованих протоколів засідань комісії за цей час. 
Нововиявлені документи дозволяють автору розкривати різноманітні 
напрями досліджень, які здійснювали члени комісії: пушкінознав- 
ство, проблеми історії народів Криму, виявлення писемних джерел 
з історії краю тощо. З праць С. Філімонова, присвячених Таврійській 
ГВАК, слід відзначити напрочуд інформативну книгу “Хранители 
исторической памяти Крьіма”, яка узагальнює попередні публікації 
автора, подає загальний нарис історії комісії (з наголосом на період 
1917-1920 рр.) і біографічні відомості про визначних її членів86. 
Ретельно перераховані здобутки цієї архівної комісії по всім напря
мам її діяльності. Монографія містить бібліографію праць про Тав
рійську ГВАК, об’ємні покажчики до протоколів засідань комісії: 
іменний, географічний, предметно-тематичний. Цікавим є аналіз 
причин штучного забуття у радянський період історії Таврійської 
вченої архівної комісії і її правонаступника -  Таврійського товари
ства історії, археології та етнографії (негативне відношення до

86 Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти Крыма. -  Симферо
поль, 1996.

33



більшовицької влади з боку членів комісії, значна частина яких 
взяла участь у бойових діях проти радянської влади, емігрувала 
або була у подальшому репресована та ін.)87. Висновки, зроблені 
автором, можна значною мірою віднести і до історіографії інших 
ГВАК. Підготовлене друге, доповнене та перероблене, видання 
цієї книги. Висвітлення дій Таврійської архівної комісії займає ва
гоме місце і в інших роботах С. Філімонова, присвячених історії 
краєзнавчого руху88. Також регулярно виходять з друку біографічні 
статті цього вченого з описами життя і наукової діяльності виз
начних членів комісії (Б. Грекова, М. Ернста, Г. Вернадського, 
П. Короленка).

З 90-х років приєднується до вивчення Таврійської архівної 
комісії Андрій Анатолійович Непомнящий. Малодосліджені сто
рінки її історії розкриваються у статті “Новые источники о разви
тии исторического краеведения Крыма”89. Окремі розділи у дисер
тації того ж автора присвячено огляду внеску цієї комісії у розви
ток історичного краєзнавства Криму. Опублікований за тією ж те
мою навчальний посібник “Развитие исторического краеведения 
в Крыму в XIX -  начале XX века” містить спеціальний розділ, 
у якому розглядаються головні напрями діяльності Таврійської 
ГВАК (хоча, зазначимо, не усі)90. В іншій монографії А. Непомня
щего “Очерки развития исторического краеведения Крыма” голов
ну цінність становлять біографії визначних краєзнавців Криму, се
ред яких було чимало активних діячів місцевої архівної комісії

87 Филимонов С. Б. Роль Таврической ученой архивной комиссии и Таври
ческого общества истории, археологии и этнографии в развитии науки и куль
туры в Крыму // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. -  К., 1999. -  
Вип. 8 .-С . 50-52.

88 Филимонов С. Б. Краеведческие организации Европейской России и до
кументальные памятники (1917-1929 гг.). -  М., 1991; Филимонов С. Б. 
Из истории исторического краеведения в Крыму в конце XIX -  первой трети 
XX вв. // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию 
служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. -  М., 
2000. -  С. 315-318; Филимонов С. Б Вопросы истории христианства в докла
дах крымских краеведов конца XIX -  первой трети XX вв. // Православные 
древности Таврики: Сб. материалов по церковной археологии. -  К., 2002. -  
С. 15-20.

89 Непомнящий А. А. Новые источники о развитии исторического краеве
дения Крыма // ОА. -  1998. -  № 4. -  С. 25-28.

90 Непомнящий А. А. Развитие исторического краеведения в Крыму 
в XIX -  начале XX века: Учеб. пособие. -  Симферополь, 1995.
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(О. Бертье-Делагард, Л. Коллі, X. Кучук-Іоаннесов, Ф. Дашков, 
А. Маркевич, О. Ретовський та ін.)91.

Цей плідний вчений продовжує і надалі публікувати біографічні 
нариси кримознавців, в яких згадується їхня робота в Таврійській 
ГВАК. Також у відповідних розділах докторської дисертації 
А. Непомнящего наводяться дані про археографічну та бібліогра
фічну роботу членів місцевої вченої архівної комісії, яка на думку 
автора, наприкінці XIX -  на початку XX ст. відігравала роль про
відного місцевого центра кримознавчих досліджень92.

Таврійська ГВАК і Таврійське товариство історії, археології та 
етнографії стали темою дисертаційної роботи Д. В. Потєхіна93. Після 
загального огляду історії комісії пошукач розподілив наукові праці 
її членів за змістом публікацій і хронологічним принципом. Тобто 
подаються не напрями діяльності Таврійської ГВАК, а тематика 
опублікованих робіт членів комісії. Можливо, такий розподіл пев
ним чином сприяє розкриттю дисертаційної теми, але, на нашу дум
ку, утруднює вивчення навіть тільки публіцистичного доробку 
комісії. Таврійська архівна комісія згадується також у статтях інших 
кримських дослідників -  В. Гарагулі, І. Храпунова, В. Шарапи, 
Т. Шубіної, Р. Ушатої та ін. Слід зазначити, що у 90-ті роки кількість 
публікацій, присвячених історії власне Таврійської ГВАК або діяль
ності її членів, перевищила кілька десятків і продовжує постійно 
зростати. Це здебільшого доповіді та тези, проголошені на регіо
нальних, всеукраїнських і російських конференціях, публікації 
у кримських часописах: “Крымский музей”, “Крымский архив”, “Из
вестия Крымского республиканского краеведческого музея”, “Ма
териалы по археологии, истории и этнографии Таврии”.

На сучасному етапі активного розвитку регіоналістики значно 
зросла кількість та розширилась тематика досліджень, що так чи 
інакше торкаються теми Чернігівської вченої архівної комісії. Про
довжує розробляти історію Чернігівської ГВАК О. Б. Коваленко. 
Особливо це стосується досліджень життєвого шляху її активних 
членів: В. Модзалевського, Я. Ждановича, П. Федоренка, І. Шрага,

91 Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в
XIX -  начале XX века. -  Симферополь, 1998.

92 Непомнящий А. А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних 
досліджень Криму в кінці XVIII -  на початку XX століть: Автореферат дне... 
д-ра іст. наук. -  К., 2 0 0 1 С. 25-26.

93 ПотехінД. В. Вклад “Таврійської вченої комісії” і “Таврійського товари
ства історії, археології та етнографії”  у вивчення історії Криму: Автореф. дис... 
канд. іст. наук. -  К., 1994.
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Г. Милорадовича та ін.94 Цій комісії присвячено і кандидатську ди
сертацію Григорія Михайловича Кураса “Чернігівська архівна комі
сія та її внесок у вивчення історії України” Ця, безумовно, най- 
змістовніша праця з питань дослідження окремих архівних комісій, 
на жаль, не була опублікована. Автор опрацював значну кількість 
маловідомих архівних джерел і ввів їх у науковий обіг, дослідив 
біографії багатьох діячів Чернігівської ГВАК, розкрив невідомі 
подробиці діяльності комісії впродовж останнього етапу її існуван
ня95. Г. Курас також підготував декілька тез і статей з цієї проблема
тики, в яких розкриваються різні напрями діяльності Чернігівської 
архівної комісії: дослідження пам’яток церковної історії, охорона 
пам’яток архітектури та мистецтва, краєзнавчі дослідження тощо. 
Він склав біографічні повідомлення про окремих діячів комісії -  
А. Верзілова, П. Добровольського, Є. Корноухова, В. Шугаєвсько- 
го. Серед публікацій Г. Кураса слід відзначити статтю “До історії 
Чернігівської губернської архівної комісії"”, написану на основі ра
ніше не досл іджених документальних джерел з російських архівів96. 
У виявлених автором справах департаменту поліції містяться свідо
цтва про обставини набувшого широкого наголосу конфлікту про
гресивно налаштованих членів комісії (Ф. Шрага, М. Коцюбин
ського, Л. Шрамченка та ін.) з губернським керівництвом.

У 90-ті роки Світлана Вікторівна Абросимова поглиблює свої 
дослідження діяльності Катеринославської ГВАК. У біографічних 
розвідках, присвячених Д. Яворницькому і В. Біднову, вона торкаєть
ся і питань їх співробітництва з цією архівною комісією97. Вплив

94 Коваленко О. Б. Вадим Модзапевський і розвиток архівної справи на 
Північному Лівобережжі України за доби визвольних змагань // Архівна та 
бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.). -  К., 
1998. -  С. 208-213; Коваленко О. Б. Історія Північного Лівобережжя у нау
ковій спадщині Г. Милорадовича // Чернігівська земля у давнину і середньо
віччя. -  К., 1994. -  С. 9-11; Коваленко О. Б., Гапієнко А. А. Участь І. Л. Шрага 
у краєзнавчому русі в Україні наприкінці XIX -  на початку XX ст. // VI Всеукр. 
наук. конф. з іст. краєзнавства. -  Луцьк, 1993. -  С. 219-220; Коваленко О., 
Ткаченко В. Доля історика: Федоренко П. К. // Репресоване “відродження”. -  
К., 1993.-С . 198-211.

95 Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії 
України: Автореф. дис.... канд. іст. наук. -  Д., 1992.

96 Курас Г  М. До історії Чернігівської губернської архівної комісії // АУ. -  
1994. -  № 1-6. -  С. 92-96.

97 Абросимова С. Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Кате- 
ринославщині // Сіуції з архівної справи та документознавства. — К., 1998. -  Т. 3. -  
С. 129-135; Абросимова С. Наукові розвідки Василя Біднова // Козацтво. -  
1996.-№  1. -С .  31-33.
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Київської археографічної комісії -  як самої установи, так і діяль
ності окремих її членів -  на роботу Катеринославської ГВАК висві
тлюється С, Абросимовою у статті “Київська археографічна комі
сія та діяльність Катеринославської вченої архівної комісії”98. А у 
співавторстві з О. І. Журбою вона досліджувала роботу Катерино
славської комісії в галузі археографії. У публікації “Археографічна 
діяльність Катеринославської ученої архівної комісії” співавтори 
розглядають як евристичний, так і едиційний напрями роботи 
комісії, називають опрацьовані місцеві архівні зібрання, відзнача
ють особистий внесок найактивніших діячів Катеринославської 
ГВАК у справу дослідження губернських архівів99. Дослідник укра
їнського пам’яткознавства С. 3. Заремба приділив увагу діяльності 
цієї архівної комісії у плані вивчення національних пам’яток100.

У 1993 р. до ювілею Катеринославської ГВАК побачив світ збірник 
статей “До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903— 
1916)”, але, крім публікації тієї ж С. Абросимової “Катеринослав
ська учена архівна комісія і напрямки її діяльності”, інші його мате
ріали не мають безпосереднього стосунку до комісії101.

Діяльність Катеринославської архівної комісії певною мірою 
висвітлюється і в біографічних роботах, присвячених визначним 
катеринославським науковцям. Особливо це стосується постаті 
А. С. Синявського. Вступна стаття С. І. Білоконя до збірки вибра
них праць А. Синявського, монографія В. М. Заруби “3 вірою в укра
їнську справу. Антін Степанович Синявський” і відповідні статті 
того ж автора містять окремі розділи, в яких розглядається творчий 
доробок цього вченого і громадського діяча на посаді товариша го
ловуючого архівної комісії102.

98 Абросимова С. Київська археографічна комісія та діяльність Катерино
славської вченої архівної комісії // Матеріали ювіл. конф., присвяченої 150- 
річчю Київ. Археогр. комісії. -  К., 1997. -  С. 86-93.

99Журба О. І., Абросимова С. В. Археографічна діяльність Катеринослав
ської ученої архівної комісії // УАЩ. -  К., 1999. -  Вип. 1. -  С. 34-46.

100 Заремба С. 3. Пам’яткознавча діяльність Катеринославської губернської 
архівної комісії // Шоста Всеукр. респ. конф. з іст. краєзнавства. -  Луцьк, 1993. -  
С. 159-160.

101 Абросимова С. В. Катеринославська учена архівна комісія і напрямки її 
діяльності // До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903- 
1916 рр.): 36. ст. -  Д., 1993. -  С. 1^1.

102 Білоконь С. /. Антін Синявський і його доба // Синявський Антін. Ви
брані праці.-К., 1993.-С . 3-31; Зарубав. З вірою в українську справу: Антін 
Степанович Синявський. -  К., 1993; Заруба В. Н. Антін Синявський і Катери
нославська вчена архівна комісія // Історія України: Маловідомі імена, події, 
факти. -  К„ 1999. -  Вип. 8. -  С. 282-287.
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“Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої ар
хівної комісії”, підготовлений Державним архівом Полтавської об
ласті, заслуговує особливої уваги в історіографії Полтавської ГВАК. 
Тут опубліковано як біографічні нариси про її членів -  М. Г. Астря- 
ба (Б. Ванцака), В. І. Василенка (В. Ханка), І. Ф. Павловського 
(В. Коротенка), В. О. Щепотьева (П. Ротача), В. М. Щербаківського 
(О. Супруненка), так і оглядові статті, присвячені окремим напря
мам роботи цієї комісії. У дослідженні І. Бутича “Огляд археографі
чної діяльності Полтавської вченої архівної комісії” подається стис
лий перелік головних публікацій документів і матеріалів, здійсне
них членами Полтавської ГВАК, наголошується вагомий внесок 
комісії в українську археографію. Водночас, відзначається від
сутність планування дій членів комісії у цій роботі103. Автори іншої 
статті -  “Археологічна тематика в діяльності Полтавської вченої 
архівної комісії*” -  Т. Кулатова і О. Супруненко намагаються спрос
тувати усталену думку про обмежений характер археологічної ро
боти членів Полтавської ГВАК. Розкрито усі напрями дій членів 
комісії, що стосувалися дослідження місцевих пам’яток археології: 
обговорення та доповіді на засіданнях, експедиції та розвідки, участь 
у роботі археологічних з’їздів, організацію публічних лекцій, поча
ток картографування пам’яток регіону та ін.104

Історія Полтавської ГВАК стала темою дисертаційної роботи 
Олександра Леонідовича Семергея “Діяльність Полтавської Вче
ної Архівної Комісії(1903-1919)”105. Пошукач зібрав багато факто
логічного матеріалу, але запозиченого здебільшого не з архівних 
джерел, а з видань архівних комісій. Викликає сумнів і структурна 
побудова роботи (об’ємні екскурси до історії існування інших 
комісій; виділення в окремий розділ публікаторської діяльності 
Полтавської архівної комісії при досить стислому викладі інших 
напрямів її роботи). У 1992-1994 рр. О. Семергей виступав на ре

103 Бутич І. Огляд археографічної діяльності Полтавської вченої архівної 
комісії Н Архівний зб. на посвяту 90-річчю Полтавської вченої архівної комісії. -  
Полтава, 1993.-С . 15-28.

104 Кулатова /., Супруненко О. Археологічна тематика в діяльності Пол
тавської вченої архівної комісії // Архівний зб. на посвяту 90-річчю Полтав
ської вченої архівної комісії. -  Полтава, 1993. -  С. 37-48. Див. також: Кулато
ва І, Супруненко О. Археологія в діяльності Полтавської вченої архівної комі
сії // Археологія. -  1995. -  № 2. -  С. 122-129

105 Семергей О. Л. Діяльність Полтавської Вченої Архівної Комісії (1903— 
1919): Дис... канд. іст. наук. -  К., 1995.
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гіональних і всеукраїнських конференціях з доповідями, присвяче
ними окремим напрямам археографічної та видавничої діяльності 
Полтавської ГВАК106.

Щодо окремих повідомлень про роботу Полтавської вченої ар
хівної комісії, то їх можна знайти у численних публікаціях про 
діяльність місцевих краєзнавців, істориків, археологів, колекціо
нерів, які подаються у регіональних наукових часописах і збірни
ках доповідей конференцій та семінарів (“Археологічний літопис 
Лівобережної України”, “Охорона та дослідження пам’яток архео
логії Полтавщини”, праці наукових конференцій з історичного крає
знавства Полтавщини та ін.).

Останнім часом з’являються повідомлення і про малодосліджені 
вчені архівні комісії -  Київську та Херсонську 107.

Початок 90-х років ознаменувався появою кількох бібліографіч
них довідників, присвячених науковим працям місцевих архівних 
комісій: Катеринославської (упорядники -  С. Абросимова, О. Жур
ба, М. Кравець), Полтавської (упорядник—О. Супруненко), Таврій
ської (упорядник- Л. Шаріпова)108. Крім переліку публікацій, вміще
них у працях відповідних комісій, та окремих видань, упорядники 
довідників розробили іменні, географічні, предметні покажчики, 
списки членів відповідних ГВАК. Вступна частина кожного з дові
дників містить і стислий нарис про діяльність цих комісій. На жаль, 
ці надзвичайно корисні довідкові видання були надруковані неве
ликими накладами і вже стали рідкісними. На нашу думку, постала 
необхідність у складанні (з залученням місцевих дослідників)

106 Семергей О. Л. Релігійна тематика у “Працях” Полтавської Ученої Ар
хівної Комісії // Релігійна традиція в духовному відродженні України: Матер
іали Всеукр. наук. конф. -  Полтава, 1992. -  С. 103—104; Семергей О. Проблеми 
історії українського козацтва на сторінках видань Полтавської вченої архівної 
комісії (1903-1919) // Українська козацька держава: витоки та шляхи історич
ного розвитку: Матеріали других Всеукр. іст. читань. — Черкаси, 1992.

107 Симоненко І. Київська вчена архівна комісія // Київ, старовина. -  2000. -  
№ 4. -  С. 140-150; Симоненко 1.М. Краєзнавчі дослідження Херсонської 
вченої архівної комісії // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. -  
Вип. 17. -  К.; Донецьк, 2001. -  С. 41-46.

108 Летопись Єкатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): 
Бібліогр. довід. / Уклад.: С. В. Абросимова, О. І. Журба, М. В. Кравець. -  К., 
1991; Труды Полтавской ученой архивной комиссии (1905-1917): Библиогр. 
указ. / Сост. А. Б. Супруненко. -  Полтава, 1992; Вісті Таврійської вченої архів
ної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887- 
1931): Бібліогр. довід. / Уклад. Л. В. Шаріпова. -  К., 1994.
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загального для всіх українських ГВАК бібліографічного довідни
ка, який би містив і уніфіковані покажчики.

Зміни, що відбулися в політичному житті незалежної України, 
викликали появу численних біографічних публікацій про істориків- 
краєзнавців, репресованих у сталінські часи, або тих, котрі емігру
вали за кордон, чия наукова спадщина, як і самі імена, замовчува
лися впродовж усього часу існування радянської влади. Багато хто 
з цих громадських діячів та науковців були колишніми членами ар
хівних комісій. І якщо до 90-х років могли з’являтися повідомлення 
про роботу у вчених архівних комісіях таких особистостей, як 
М. М. Коцюбинський або М. І. Подвойський109, то сьогодні стало 
можливим вивчати творчу діяльність В. О. Щепотьєва, М. О. Макарен- 
ка, В. О. Пархоменка, В. М. Щербаківського, М. Г. Астряба, Д. І. До
рошенка, В. О. Біднова та багатьох інших. З цього приводу слід 
відзначити такі біографічні збірки як “Репресоване краєзнавство”, 
“Реабілітовані історією”, “Репресоване “відродження”, “Українські 
архівісти”, в яких міститься багато матеріалу, пов’язаного з життє
вим шляхом окремих членів архівних комісій110. Різноманітні пи
тання діяльності місцевих ГВАК, наукові здобутки їх визначних 
членів розглядаються у матеріалах практично кожної наступної Все
української конференції з історичного краєзнавства.

Серед сучасних робіт, в яких наводяться відомості про всі вчені 
архівні комісії, що діяли на території України, слід вказати підруч
ник “Архівознавство” (1-е вид. -  1998,2-е вид. -  2002) та колектив
ну монографію “Нариси історії архівної справи в Україні”111. Якщо 
у першій роботі діяльність комісій подається стисло, то у “Нари
сах” діяльності місцевих вчених архівних комісій присвячено ок
ремий параграф, написаний Іриною Нінелівною Войцехівською. Ще 
більше інформації знаходимо в статті І. Войцехівської та О. Семер- 
гея “Губернські вчені архівні комісії в Україні (кінець XIX -  поча
ток XX ст.)”, де містяться відомості про стан архівів Російської 
імперії у XIX ст., обставини заснування архівних комісій, короткі 
довідки про місцеві комісії-Чернігівську, Херсонську, Полтавську,

109 Кибальчич М. М. М. Коцюбинський в архівній комісії ІІ Радянське літе
ратурознавство: Наук. зал. -  Кн. 5-6. -  К., 1940. -  С. 193-212; Коваленко О. Б. 
М. І. Подвойський у Чернігівській архівній комісії // УІЖ. -  1974. -  № 12. -  
С. 86-89.

110 Репресоване краєзнавство. -  К., 1991; Реабілітовані історією. -  К.; Пол
тава, 1992; Репресоване “відродження” -  К., 1993; Українські архівісти: Біо
бібліограф. довід. Вип. 1. -  К., 1999.
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Київську112. Так само у монографії Сергія Захаровича Заремби 
“Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність” є розді
ли, присвячені місцевим вченим архівним комісіям. С. Заремба ак
центує увагу на значенні наукової спадщини цих комісій саме для 
розвитку національної історичної науки113. Багато цікавого матері
алу щодо планів використання вчених архівних комісій в архівно
му будівництві на Україні за доби визвольних змагань 1917-1919 рр., 
діяльності членів українських ГВАК та їх подальшої долі можна 
знайти у грунтовній праці Ірини Борисівни Матяш “Архівна наука 
і освіта в Україні 1920-1930-х років”114. З 1996 р. над питаннями, 
присвяченими різним напрямам діяльності мережі місцевих вчених 
архівних комісій, працює автор публікації115.

Вищезгаданий полтавський дослідник О. Семергей у 1995 р. 
видав брошуру “Діяльність губернських вчених архівних комісій 
в Україні”116. Однак її обсяг і струюура не дозволили повністю роз
крити ту різнобічну роботу, яку проводили місцеві архівні комісії. 
Певним чином подаються лише їхні доробки у галузі архівної спра
ви і видавничої діяльності. При цьому розглядаються дії тільки 
Чернігівської та Полтавської комісій.

Російські історики теж продовжують розробляти тематику до
сліджень вчених архівних комісій. Не зупиняючись на бібліографії 
місцевих ГВАК, слід відзначити статті, в яких розглядається інсти
тут архівних комісій загалом, що робить їх цікавими і для україн
ських дослідників. Валерій Павлович Макарихін (з Нижнього Нов-

111 Архівознавство. Підручник / Редкол.: Я. С. Калакура та ін. -  К., 1998; 
Архівознавство. Підручник / За заг. ред. Я. Калакури та І. Матяш. -  2-е вид. -  
К., 2002. -  С. 58-59; Нариси історії архівної справи в Україні. -  К., 2002. -  
С. 301-312.

112 Войцехівська /., Семергей О. Губернські вчені архівні комісії в Україні 
(кінець XIX -  початок XX ст.) // Київ, старовина. -  1995. -  № 6. -  С. 105-112.

113 Заремба С. 3. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність. -  
К., 1995.-С . 90-93, 151-159.

114 Матяш /. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. -  К., 2000.
115 Симоненко /. Пам’яткоохоронна діяльність вчених архівних комісій 

України 11 Вісник Українського товариства охорони пам’яток історії та культу
ри. -  1998. -  № 2. -  С. 23-37; Симоненко /. М. Внесок вчених архівних комісій 
України у розвиток історичного краєзнавства на Україні // Історія України: 
Маловідомі імена, події, факти. -  К., 1999. -  Вип. 8. -  С. 41-46; Симоненко і  М. 
Вчені архівні комісії України: надбання та досвід І І Праці Центру пам’ятко- 
знавства. -  К., 2001. -  Вип. 3. -  С. 13-33.

116 Семергей О. Л. Діяльність губернських вчених архівних комісій в Укра
їні (кінець XIX -  початок XX ст.). -  Полтава, 1995.
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города) у дослідженні “Губернские ученые архивные комиссии 
и их роль в развитии общественно-исторической мысли России в 
конце XIX -  начале XX века” акцентує увагу на тому, який вплив 
справляли архівні комісії на провінційне науково-культурне життя 
дореволюційної Російської імперії, називає їх “масовими науково- 
історичними та просвітницькими організаціями російських про
вінцій”117. В іншій праці “Губернские ученые архивные комиссии 
России” цей же автор детально розглядає діяльність семи комісій 
всього регіону Поволжя і робить на основі цього узагальнюючі вис
новки118. У першому розділі детально розглядаються передумови 
виникнення комісій, обставини їх заснування. Говорячи про різно
бічну наукову і просвітницьку роботу ГВАК, В. Макарихін розкри
ває характерні риси їх діяльності: універсалізм, специфіку дій, по
в’язану з особливостями регіону. Дослідник підкреслює роль комісій 
як з’єднуючої ланки між столичними теоретиками і провінційною 
інтелігенцією. Слід наголосити, що ця монографія є однією з най- 
змістовніших з історії вчених архівних комісій.

Публікація Любові Федорівни Пісарькової “Губернские ученые 
архивные комиссии: организация, численность и условия деятель
ности” присвячена малодослідженим, проте дуже важливим про
блемам функціонування самих комісій: організаційним питанням, 
фінансуванню цих установ, законотворчим діям у галузі архівної 
справи119. Адже саме розглядаючи фінансовий стан і внутрішню 
організацію архівних комісій, можна визначити відмінності і схожі 
риси в юридичному і матеріальному становищі ГВАК у порівнянні 
з державними організаціями і громадськими науковими товариства
ми. До питання археологічних досліджень, що здійснювали гу
бернські вчені архівні комісії, повертається Т. О. Размусова в статті 
“Губернские ученые архивные комиссии и изучение памятников 
археологии в дореволюционной России”. Фахівець з питань крає
знавства на прикладі роботи Тамбовської, Курської і Воронезької 
ГВАК робить висновок про доцільність вивчення і використання

1,7 Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии и их роль 
в развитии общественно-исторической мысли России в конце XIX -  начале
XX века // История СССР. -  1989. -  № 1. -  С. 170.

118 Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии России. -  Ниж
ний Новгород, 1991.

119 Писарькова Л. Ф. Губернские ученые архивные комиссии: организация, 
численность и условия деятельности // АЕ за 1989 г. -  М., 1990. -  С. 187-198.
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досвіду архівних комісій у сучасному краєзнавстві120. Розвитку 
законодавства в галузі архівної справи, на яке помітно впливав 
досвід роботи вчених архівних комісій, приділяється увага в роботі 
Н. І. Химіної “Отечественное архивное строительство: идея цент
рализации на рубеже ХІХ-ХХ веков”121.

3 1994 року Л. Ф. Пісарьковою здійснюється видання бібліогра
фічного покажчика “Издания губернских ученых архивных комис
сий 1884-1923 гг.”122 Видання архівних комісій, що діяли на тери
торії України, заявлені у 1,2,4 та 5 томах. Упродовж 1994-2001 рр. 
з друку вийшло чотири випуски. За винятком незначних помилок, 
робота з усією повнотою представляє загальний доробок цих орга
нізацій у видавничій діяльності. На жаль, цей корисний покажчик, 
що вийшов друком у Нью-Йорку, залишається бібліографічною 
рідкістю для українських бібліотек і має вигляд не стільки довідко
вого, скільки презентаційного видання.

Загалом останній період відзначений зростанням кількості пуб
лікацій, присвячених вченим архівним комісіям та видатним чле
нам цих установ. При цьому слід зазначити, що більшість цих пу
блікацій становлять невеликі за обсягом та незначні за інформатив
ністю статті або тези доповідей численних всеукраїнських та регі
ональних конференцій і є лише повторенням уже відомих положень 
та фактів. Вичерпаність цього описового напряму досліджень, коли, 
у кращому разі, можна відшукати лише окремі другорядні матеріа
ли, вже усвідомлена серйозними науковцями. Почали з’являтися 
праці, в яких розкриваються контакти між конкретними ГВАК 
і окремими вченими, громадськими та культурними діячами; з’ясо
вується місце архівної комісії серед інших наукових і просвітниць
ких інституцій певної губернії. Перспективною темою залишаєть
ся і період кінця 10-х -  початку 20-х рр. XX ст.: час трансформації 
однієї хвилі краєзнавчого руху (виразниками якої були і вчені архівні 
комісії") в іншу (носіями якої значною мірою були і колишні діячі 
ГВАК).

Завершуючи огляд історіографії губернських вчених архівних 
комісій, можна зробити деякі висновки. В історії дослідження цих

120 Размусова Т. О. Губернские ученые архивные комиссии и изучение па
мятников археологии в дореволюционной России // Вопросы охраны и ис
пользования памятников истории и культуры. -  М., 1990. -  С. 103.

121 ХиминаН. И. Отечественное архивное строительство: идея централи
зации на рубеже XIX -  XX веков // ОА. -  1998. -  № 4. -  С. 9-16.
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установ виділяються ряд певних періодів, тісно пов’язаних з загаль
ними процесами, що відбувалися у вітчизняній історичній науці, 
та громадсько-політичному житті: 1) 1880-ті -  кін. 1910-х рр/ 
2) 1920-ті-поч. 1930рр.;3) 1930-ті-1950-ті рр.; 4) 1960-ті-1980-ті рр.; 
5) з 1990-х рр.

Вивчення діяльності вчених архівних комісій розпочалося май
же відразу після їх виникнення. Але спочатку статті, присвячені 
роботі цих установ, мали переважно оглядовий характер. Лише із 
закінченням існування інституту ГВАК, яке майже збіглося зі вста
новленням радянського режиму, почали з’являтися дослідження суто 
історіографічного спрямування. Зміст цих публікацій був достат
ньо урівноважений, але обсяг не дозволяв всебічно висвітлити істо
рію як окремих ГВАК, так і всієї їх мережи. На початку 30-х років 
із встановленням ідеологічного диктату згадки про роботу вчених 
архівних комісій стають поодинокими і містять негативну оцінку 
їхньої діяльності. Ситуація змінюється у 60-ті роки, коли відбуваєть
ся перелом в оцінці ролі ГВАК, поступово зростає кількість публі
кацій, присвячених діям конкретних комісій і всій їх мережі, окре
мим напрямам їхньої роботи. На рубежі 80-х і 90-х років починається 
новий період в історіографії вчених архівних комісій, відмічений 
як стрімким зростанням кількості публікацій, так і поглибленням 
їх змісту (залучається ширша джерельна база, ускладнюється тема
тика досліджень, значна увага надається вивченню біографій діячів 
ГВАК).

Таким чином, інтерес до дослідження наукової спадщини гу
бернських вчених архівних комісій існував постійно, а останнім 
часом значно активізувався. Підтвердженням цього є дані про 
кількість публікацій, присвячених цим організаціям123. Якщо в 
20-х роках діяльність вчених архівних комісій висвітлювалася у 15— 
20 публікаціях, то за наступні ЗО років (1930-1959) було опубліко
вано лише 25-30 таких робіт, а протягом подальших ЗО років (1960— 
1989) -  більше 40. За 90-ті роки щонайменше у 200 публікаціях 
досліджувалися дії архівних комісій. Активісти відродженого крає
знавства виявляють інтерес до історії цього руху, біля витоків якого 
стояли і місцеві ГВАК. Серед повернутих із штучного небуття імен

122 ПисарьковаЛ. Ф. Издания губернских ученых архивных комиссий 1884— 
1923 гг. Вып. 1. —New York, 1994.

123 Дані подаються приблизно, оскільки важко відокремити публікації, які 
безпосередньо стосуються зазначеної проблематики, ті, в яких історія архів
них комісій розглядається побіжно і ті, в яких лише згадується діяльність ГВАК.
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українських істориків, краєзнавців, музеєзнавців є багато колишніх 
членів архівних комісій. Увагу сучасних дослідників привертають 
піддані забуттю теми дворянських родоводів, церковної історії, збе
реження культових пам’яток, тобто саме та тематика, що їй члени 
вчених архівних комісій приділяли велику увагу. Слід очікувати, 
що ці та інші аспекти, пов’язані з історією ГВАК, будуть і надалі 
стимулювати появу нових праць з даної проблематики.

Щодо оцінок наукового доробку вчених архівних комісій дослід
никами, то вони часом полярні: від категорично негативної до по
вністю схвальної. На наш погляд, причину таких розбіжностей слід 
шукати здебільшого не у суб’єктивізмі авторів публікацій чи у їхній 
класовій позиції. Головними чинниками, що впливали на оцінку 
діяльності архівних комісій, можна вважати, по-перше, час напи
сання робіт і відповідно кон’юнктурні засади оцінок, по-друге -  
професійну орієнтацію авторів. Так, під впливом оточуючих обста
вин, змушений був змінити своє ставлення до вчених архівних 
комісій І. Маяковський. І навпаки, зі зняттям ідеологічного тиску 
значно пом’якшала оцінку загального внеску архівних комісій
Н. Бржостовська. Щодо професійного спрямування пошуковців, то 
можна відзначити таку загальну тенденцію. Якщо дослідженням 
архівних комісій займаються архівісти, які, природно, приділяють 
увагу переважно архівній справі в роботі ГВАК, то маємо оцінку 
більш негативну і стриманішу. Коли роботу проводять історики, 
краєзнавці, етнографи, читаємо загалом схвальні відгуки про дії 
архівних комісій. Це свідчить як про фрагментарність представле
них публікацій, так і про їх вузькопрофільний характер. Підтверд
женням цієї тези є ще один умовний розподіл. При аналізі кількості 
негативних і позитивних висловлювань на адресу діяльності вчених 
архівних комісій нами було помічено наступне. До кінця 70-х рр.
XX ст., коли в історіографії ГВАК переважали публікації з історії 
архівної справи та архівознавства, більш слабкого і вразливого для 
критики напряму діяльності, висловлювалося більше негативних 
оцінок щодо наукової спадщини, залишеної губернськими архівни
ми комісіями. З початку 80-х рр., часу активного розвитку крає
знавчого руху, а потім і процесів демократизації суспільного життя, 
значно збільшилася кількість досліджень з історії окремих регіонів, 
пам’яткоохоронної, просвітницької справи, біографічних пошуків. 
Тобто вивчалася та проблематика, де здобутки комісій були вагоми
ми і незаперечними. Тому позитивні оцінки наукової і громадської 
роботи вчених архівних комісій та окремих їх членів стали прева
люючими, а останніми роками -  домінуючими. Навіть можна го
ворити про надмірну ідеалізацію.
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Неможливо об’єктивно оцінити архівні комісії без глибокого 
всебічного дослідження функціонування цих установ упродовж 
всього періоду їх існування. Очевидною є потреба збагнути зв’язки 
конкретних комісій між собою, з іншими товариствами та устано
вами відповідного профілю, з окремими вченими. Необхідним є 
комплексний огляд всіх без винятку напрямів роботи ГВАК. На сьо
годні існує нагальна потреба у створенні узагальнюючої праці, 
в якій би розглядалися всі питання багатогранної діяльності і різно
планової наукової спадщини архівних комісій. Це дозволить оціни
ти внесок губернських вчених архівних комісій, що діяли на тери
торії сучасної України, у справу збереження історико-культурної 
спадщини, формування національної самосвідомості, розвитку куль
турного життя в регіонах і вітчизняного краєзнавства взагалі.
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Бібліографічний покажчик 
праць губернських вчених архівних комісій 

і літератури про їхню діяльність

1. Публікації документів стосовно заснування 
та реформування діяльності ГВАК

1. Высочайше утвержденное положение Комитета министров. Об 
учреждении губернских исторических архивов и ученых архи
вных комиссий // Собрание узаконений и распоряжений прави
тельства, издаваемое при правительствующем Сенате. 1884. Пер
вое полугодие. -  СПб., 1884. -  С. 896.

2. Калачов Н. Официальные документы по учреждению ученых ар
хивных комиссий и губернских исторических архивов // ВАИ. -  
1885.-В ы п .І.-С . У-ХУІ.

Тексти офіційних документів Міністерства внутрішніх справ і Комітету 
міністрів за 1884 р. -  час заснування перших ГВАК.

3. Об учреждении архивных комиссий и исторических архивов // 
Сб. циркуляров и инструкций Мин-ва внутренних дел за 1880- 
1884 гг. -  СПб., 1886. -  С. 457-458.

4. Об учреждении губернских исторических архивов и ученых ар
хивных комиссий // Полное собрание законов Российской импе
рии. Собрание третье. -  СПб., 1887. -  Т. IV. -  С. 226.

5. Главнейшие начала, которым было бы необходимо держаться при 
создании архивными комиссиями губернских исторических ар
хивов // Тр. Владимирской УАК. -  Владимир, 1902. -  
К. IV .-С . 16-19.

Загальні положення про організацію архівного приміщення, порядок 
опису змісту справ та ін. розраховані на засновників ГВАК.

6. Положение о губернских исторических архивах и ученых архи
вных комиссиях // Тр. Воронежской УАК. -  Воронеж, 1902. -  
Вып. І.-С.ЬХІ-ЬХУ.
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Публікація офіційних документів.

7. Проект оснований архивной реформы в России / Подгот. 
Д  Я. Самоквасовым // Тр. XI археологического съезда в Киеве, 
1899. -  М., 1902. -  Т. 2. -  С. 84-85.

Існуючі ГВАК і ті, що будуть засновані у майбутньому, перетво
рюються на місцеві історичні товариства без будь-яких ознак 
і прав державних установ.

8. К съезду представителей губернских ученых архивных комис
сий, устраиваемому Императорским русским историческим об
ществом 6-8 мая 1914 года. -  СПб., 1914. -  12 с.

Підготовчі дії до з’їзду. Запит до губернських архівних комісій 
про стан місцевих архівів. Умови, необхідні для покращання ро
боти ГВАК.

9. Труды первого съезда представителей Губернских ученых архи
вных комиссий и соответствующих им установлений 6-9 мая 
1914 года. -  СПб., 1914. -  107 с.

Зміст: “Перечень вопросов, подлежащих обсуждению”; “Список 
лиц участвоваших в заседаниях...”; “Стенографические отчеты 
заседаний.. “Приложения”.

10. Губернские ученые архивные комиссии // Сб. материалов отно
сящихся до архивной части в России. -  Пг., 1916. -  Т. I. -  
С. 660-674.

Тексти положення “Об учереждении губернских исторических 
архивов и ученых архивных комиссий” (1884 р.), проекту 
Міністерства внутрішніх справ “О мерах к охранению памятни
ков древности” (1911 р.), де окреслюється коло занять і правовий 
статус ГВАК. Документи про процес утворення вчених архівних 
комісій, проекти їх реформування у контексті загальної архівної 
реформи (с. 660-674).

11. Положение об образовании в составе Императорского Русского 
исторического общества Особой комиссии для обсуждения мер, 
касающихся порядка сохранения местных архивных материа
лов // Императорское Русское историческое общество. 1866—
1916.-Пг., 1916.-С . 137-138.

12. Проект Министерства внутренних дел о мерах к охранению па
мятников древности // Сб. материалов относящихся до архивной 
части в России. -  Пг., 1916. -  Т. I. -  С. 555-605.
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Черговий не здійснений проект по охороні пам’яток. ГВАК відво
диться важливе місце, несуттєво розширюються їхні права та сфе
ра діяльності.

* * *

13. Пам’ятки: [Археогр. щорічник] /ГАУ при КМ України. УДДЩ- 
АСД.-К., 1998.-Т . 1 .-228 с.

Публікація 211 документів за перірд 1917-1922 pp., що мають 
стосунок до архівного будівництва на Україні. Близько ЗО доку
ментів містять свідчення про місцеві вчені архівні комісії (с. 31- 
205).

2. Видання вчених архівних комісій

2.1. Таврійська ГВАК

14. Известия Таврической ученой архивной комиссии. -  Симферо
поль, 1887-1920. -№  1-57.

№ 1. -  1887. -  15 с., 3 табл. [2-е изд. -  1897]
№ 2. -  1887.-31 с. [2-е изд. -  1897]
№ 3. -  1888. -  79 с. [2-е изд. -  1897]
№ 4. -  1888. -  88 с. [2-е изд. -  1897]
№ 5: К истории Херсонеса Таврического. В память 900-летия кре
щения Руси. -  1888. -  133 с., 1 л. пл. [2-е изд. -  1898]
№ 6. -  1888. -  133 с., 1 л. ил., 1 л. карт.
№ 7 .-1 8 8 9 .-1 2 6  с., 2 л. ил.
№ 8. -  1889. -  140 с., 5 л. факс., 3 л. ил.
№ 9. -  1890. -  158 с., 1 л. фото.
№ 1 0 .-1 8 9 0 .-1 5 4  с., 4 л. ил.
№ 11. -  1891.-169 с., 3 л. ил.
№ 1 2 .-1 8 9 1 .-1 1 9  с., 1л. ил.
№ 13. -  1891. -  89 с., 3 л. ил., 1 л. карт.
№ 1 4 .-1 8 9 1 .-1 4 0  с., 1л. ил.
№ 1 5 .-1 8 9 2 .-1 3 0  с.
№ 16. -  1892. -  132 с.
№ 1 7 .-1 8 9 2 .-1 3 4  с., 1л. ил.
№ 1 8 .- 1893.- 139 с., 4 л. ил.
№ 19. -  1893.-137 с., 3 л. ил.
№ 20: Маркевич А. И. Taurika: Опыт указателя сочинений, каса
ющихся Крыма и Таврической губернии вообще -  1894. -  III,
398, [1] с.
№ 21. -  1894. -  140 с., 1 л. ил.
№ 2 2 .-  1895.- 133 с.
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№ 2 3 .-1 8 9 5 .-1 8 6  с.
№ 24. -  1896. -  163 с., 1 л. ил.
№ 2 5 .-1 8 9 6 .-  165 с.
№ 2 6 .-1 8 9 7 .-1 7 6  с,
№ 2 7 ,-1 8 9 7 .-  118 с., 3 л. ил.
№ 2 8 ,-  1898.-217 с.
№ 29. -  1899. -  115 с., 9 л. ил.
№ 30. -  1899. -  125 с., 2 л. ил.
№ 3 1 .-  1901. -  104 с., 1 л. факс., 2 л. ил.
№ 32-33. -  1902. -  166 с., 1 л. пл., 2 л. ил.
№ 3 4 .-1 9 0 2 .-1 2 6  с., 1л. ил.
№ 3 5 .-1 9 0 3 .-6 7  с., 4 л. ил.
№ 3 6 .-1 9 0 4 .-9 8  с.,
№ 37: Маркевич А. Таврическая губерния во время Крымской вой
ны.- 1905. -  260, III, [1] с.
№ 38. -  1905. -  103 с., 1 л. порт., 1 л. ил.
№ 39. -  1906. -  145 с.
№ 40. -  1907. -  115 с., 10 л. ил., 1 л. порт.
№ 4 1 .-1 9 0 8 .-2 6 3  с.: ил.
№ 4 2 .-1 9 0 8 .-1 1 0  с.
№ 43. -  1909. -  193 с., 3 л. пл., 1 л. ил.
№ 44. -  1910. -  131 с., 1 л. карт., 6 л. ил.
№ 4 5 .-  1911. -  132 с., 8 л. ил., 1 л. пл.
№ 46: Иванов Е. Э. Херсонес Таврический: Историко-археологи- 
ческий очерк. -  1912. -  VI, 376 с., 13 л. ил., 1 л. пл.
№ 47. -  1912. -  242, 64 с., 1 л. порт.
№ 48. -  1912. -  320 с., 1 л. ил., 2 л. фото.
№ 4 9 .-1 9 1 3 .-2 8 0  с., 1 л. ил.
№ 50. -  1913. -  316, II с., 1 л. порт., 4 л. ил.
№ 51. -  1914.-362, [1] с., 4 л. ил.
№ 5 2 .-1 9 1 5 .-2 7 9  с., 1 л. порт.
№ 53. -  1916. -  358 с.: ил., 2 л. ил.
№ 54. -  1918. -  VIII, 396 с., 1 л. порт.
№ 55. -  1918. -  390 с., 8 л. ил., 3 л. пл.
№ 56. -  1919. -  VII, 349 с., 1 л. карт., 1 л. пл.
№ 57. -  1920. -  340 с., 1 л. карт., 1 л. пл.

15. Известия Таврического общества истории, археологии и этно
графии. -  Симферополь, 1927-1931. -  Т. I (58) -  IV.
Т.І (58). -  1927. -  VIII, 208 с.: ил.
Т.ІІ (59). -  1928. -  IV, 192 с.: ил.
Т.ІІІ (60). -  1929. -  194 с.: ил.
T .IV .- 1931,- 123 с., 2 л. ил.

Докладніше про зміст видань Таврійської ГВАК див. №67, 70, 74.
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Окремі видання
16. Никольский П. Н. Описание сенатских дел исторического архи

ва Таврической Ученой Архивной Комиссии. -  Симферополь, 
1917.-559 с.

2.2. Чернігівська ГВАК
17. Труды Черниговской губернской архивной комиссии. -  Черни

гов, 1897-1918. -Вып. 1-12. [Відбувалася зміна назви видання: 
Труды Черниговской архивной комиссии. -  Вып. 9-10; Труды 
Черниговской губернской ученой архивной комиссии. -  Вып. 
11- 12]
Вып. 1. -  1897-1898. -6 4 ,4 8  с., 3 л. факс. [2-е изд. -  1914]
Вып. 2. -  б.г. [1899-1900] -  прод. нумер. 65-87, 49-158, 48 с.,
1 л. факс., 5 л. ил.
Вып. 3. -  1899-1900. -  прод. нумер. 49-73,79 с. [2-е изд. -  1914]
Вып. 4. -  1902. -  46,222 с., 1 л. ил., 1 л. порт.
Вып. 5. -  1903. -  130,9,20, 127, 32, [1] с., 1 л. фсгго.
Вып. 6. -  1905. -  61,231,20 с., 1 л. факс.
Вып. 7. -  1906-1908. -  66, 184,128 с., 1 л. порт.
Вып. 8. -  1911. -  204 с., 1 л. порт., 2 л. факс., 2 л. ил.
Вып. 9: Материалы по истории освобождения крестьян. -  1912.
411, VI с., 5 л. порт.
Вып. 1 0 .-1 9 1 3 .-2 5 2  с.
Вып. 11. -  1915.-214 с., 1 л. ил., 2 л. порт.
Вып. 12. -  Ч. 1: Модзалевский В. Л. Материалы для биографии 
Стародубского полковника Тимофея Алексеевича. -1917-1918. -  
137 с.

Про зміст видань Чернігівської ГВАК див. № 67
18. Отчет Черниговской губернской ученой архивной комиссии за 

1896-1902 годы. -  Чернигов, 1903. -  32 с.

19. Отчет Черниговской губернской ученой архивной комиссии за 
1903 год. -  Чернигов, 1904. -  12 с.

20. [Общий обзор деятельности Черниговской губернской ученой 
архивной комиссии за 1905-1908 годы // Тр. Черниговской гу
бернской архивной комиссии.-Чернигов, 1906-1908.-Вып. 7 .-  
С .106-127]

21. Отчет о деятельности Черниговской губернской ученой архи
вной комиссии за 1909 год. -  Чернигов, 1910. -  26 с.
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22. Черниговская ученая архивная комиссия. Отчет о деятельности 
за 1910 год. -  Чернигов, 1911.-32 с.

23. Черниговская УАК. Отчет о деятельности за 1911 год. -  Черни
гов, 1912. -  31 с.

24. Черниговская УАК. Отчет о деятельности за 1912 год. -  Черни
гов, 1913. -1 9  с.

25. Черниговская УАК. Отчет о деятельности за 1913 год. -  Черни
гов, 1914.-23 с.

26. Черниговская УАК. Отчет о деятельности за 1914 год. -  Черни
гов, 1915.-23 с.

27. Черниговская УАК. Отчет о деятельности за 1915 год. -  Черни
гов, 1916. -1 7  с.

Окремі видання
28. Актовая книга Стародубского городового уряда 1693 года / Под 

ред. В. Л. Модзалевского. -  Чернигов, 1914. -  2,137 с.

29. Добровольский П. М  Описание исторического музея Чернигов
ской губернской ученой архивной комиссии. Ч. 2. -  Чернигов, 
1905.- 51 с. [Те ж саме: Труды Черниговской губернской 
архивной комиссии. -  Чернигов, 1905. -  Вып. 6. -  Отд. 2. -  
С. 89-139]

30. Черниговский историко-археологический отрывной календарь 
на 1906 год. -  Чернигов, 1906.

31. Черниговский соединенный исторический музей городской и 
ученой архивной комиссии: Каталог музея. -  Чернигов, 1915. -  
IV, 86 с.

2.3. Катеринославська ГВАК
32. Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. -  Ека- 

теринослав, 1904-1915. -  Вып. 1-10. [Відбувалася зміна у заз
наченні нумерації томів]
Год 1. [Вып. 1] -  1904. -  XXXIV, 245, 9 с., 1 л. порт.
Год 2. -  4.1. [Вып. 2] -  1905. -  126, 134, II, 71 с.
Год 2. Вып. 3: Новицкий Я. П. История города Александрове ка 
(1770-1809). -  1905. -X V , 176 с., 1 л. ил.
Год 3. Вып. IV. -  1907. -  368 с.
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Вып. V , - 1909.- 166,21 с.
Вып. 6 .-1 9 1 0 ,-  266 с.
Вып. 7. -  1911. -V , 271 с., 2 л. порт., 1 л. ил.
Вып. 8 .-1 9 1 2 .-V III, 330 с.
Вып. 9 . -  1913. -2 7 4  с., 3 л. ил.
Вып. 10. -  1915. -  XXXII, 378,96,4 с., 21 л. ил., 4 л. порт.

Докладніше про зміст видань Катеринославської ГВАК див. 
№ 67, 68, 71 (с. 67-74).

Окремі видання
33. Бедное В. А. К истории бывших запорожских старшин и каза

ков. -  Екатеринослав, 1915. -  47 с. [Те ж саме: Летопись Екате- 
ринославской УАК. -  1915. -  Вып. 10. -  С. 217-263]

34. Дорошенко Д. Об архивах Екатеринославской губернии (По дан
ным официальной анкеты). -  Екатеринослав, 1914. -  11 с. [Те ж 
саме: Летопись Екатеринославской УАК. -  1913. -  Вып. 9. -  
С. 157-167]

2.4. Полтавська ГВАК
35. Труды Полтавской ученой архивной комиссии. -  Полтава, 1905—

1917.-Вып. 1-15.
Вып. 1. -  1905. - IX , 214, 137, III с., 3 л. схем.
Вып. 2. -  1906. -  104, 163 с.
Вып. 3 .-1 9 0 7 .-2 7 9  с.
Вып. 4 .-1 9 0 8 .-2 3 5 , XIX с.
Вып. 5. -  1908. -  240 с.: ил., 1 л. ил.
Вып. 6. -Ч .І . -  1909. -  145 с., 1 л. карт.
Вып. 6. -Ч .ІІ. -  1910. -  147-318 с.
Вып. 7. -  1910. -  194 с.
Вып. 8. -  1912. -  195, VIII, 24 с., 1 л. порт.
Вып. 9. -  1912. -  206,25-72 с., 3 л. ил., 4 л. план.
Вып. 10. -  1913. -  256 с.: ил., 1 л. карт.
Вып. 11. -  1914. -V II, 211, 19, 73-110 с.: ил.
Вып. 12. -  1915. -  240,21 с., 1 л. карт.
Вып. 1 3 .-1 9 1 5 .-2 5 3 ,4 6  с.
Вып. 1 4 .-1 9 1 6 .-2 3 8 , 15 с., 5 л. ил.
Вып. 15. -  1917. -  166,20, 103 с.

Докладніше про зміст видань Полтавської ГВАК див. №67, 69, 72 
(с. 91-105).
36. Отчет Полтавской ученой архивной комиссии за 1914 / Сост. 

И. Ф. Павловский. — Полтава: ПУАК, 1915. —21 с.
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37. Отчет Полтавской ученой архивной комиссии за 1915 / Сост. 
И. Ф. Павловский. -  Полтава: ПУАК, 1916. -  15 с.

38. Отчет Полтавской ученой архивной комиссии за 1916 / Сост. 
И. Ф. Павловский. -  Полтава: ПУАК, 1917. -  20 с.

Окремі видання
39. Отчет по межеванию Полтавской губернии и положение о раз

межевании Черниговской и Полтавской губерний. -  Полтава, 
1905. -  95 с. [Отт. из Вып. 1. “Трудов”]

40. Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в.: Справы 
поточные 1664-1671 годов / Ред. и прим. В. Модзалевского. -  
Полтава: ПУАК, 1912. -  Вып. I. -  4,216, 19 с.

41. Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в.: Справы 
вечистые 1664-1671 годов / Ред. и прим. В. Модзалевского. -  
Полтава: ПУАК, 1912. -  Вып. II. -  [1], 115,15 с.

42. Зарецкий И. А. Клад, найденный при селе Малая-Перещепина 
Константиноградского уезда Полтавской губернии. -  Полтава: 
ПУАК, 1912. -  27 с., 1 л. рис., 24 фото.

43. Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и 
писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. -  Пол
тава: ПУАК, 1912. -  2, VI, 238 с.: ил.

44. К десятилетию Полтавской ученой архивной комиссии: Отчет 
со дня открытия, с 26 октября 1903 г. по 26 октября 1913 г. / 
Сост. И. Ф. Павловский. -  Полтава: ПУАК, 1913. -  22 с.

45. Павловский И. Ф. Первое дополнение к “Краткому биографи
ческому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с 
половины XVIII века”. -  Полтава: ПУАК, 1913. -  87 с.: ил.

46. Актовые книги Полтавского городового уряда XVII в.: Справы 
вечистые 1672-1680 годов / Ред. и прим. В. Модзалевского. -  
Полтава: ПУАК, 1914. -  Вып. III. -  [1], 124 с.

47. Павловский И. Ф. Очерк деятельности малороссийского гене
рал-губернатора князя А. Б. Куракина (1808-1812). -  Полтава: 
ПУАК, 1914.-8, 131с.: ил.

48. Павловский И. Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные деяте
ли и благотворители. Опыт краткого биографического словаря
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Полтавской губернии с половины XVIII в. -  Полтава: ПУАК, 
1914.-294 с., XV с. ил.

49. Падалка Л. В. Карта Боплана о заселении Полтавской террито
рии во второй четверти XVIII века. -  Полтава: ПГУАК, 1914. -  
3 с., 1 л. карт.

50. Падалка Л. В. Карта казацких полков на Полтавской террито
рии. -  Полтава: ПУ\К, 1914.-3 с., 1л. карт.

51. Падалка Л. В. Карта территориального разграничения Полтав
ской губернии в масштабах местных изучений. -  Полтава: ПУАК, 
1914. -  12, 18 с., 1 л. карт.

52. Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение: 
Исследование и материалы. -  Полтава: ПУАК, 1914. -  X, 236 с., 
[2] с. ил.

53. Гнедич П. А. Материалы по народной словесности Полтавской 
губернии. Роменский уезд. Вып. I. Песни обрядовые. -  Полта
ва: ПУАК, 1915. -IX , 150 с., 13 л. фото, 1 л. карт.

54. Гнедич П. А. Материалы по народной словесности Полтавской 
губернии. Роменский уезд. Вып. II. Ч. 1. Песни необрядовые. -  
Полтава: ПУАК, 1915. -  V, 224, IV с.

55. Гнедич П. А. Материалы по народной словесности Полтавской 
губернии. Роменский уезд. Вып. II. 4.2. Песни необрядовые. -  
Полтава: ПУАК, 1915. -  225-327, [2] с., 5 л. фото.

56. Павловский И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии. -  
Полтава: ПУАК, 1915. -  XVI, 62 с.

57. Щепотьев В. Народные песни, записанные в Полтавской губер
нии (с нотами). -  Полтава: ПУАК, 1915. -  32 с., 25 с. нот.

58. Щепотьев В. А. Несколько статистических данных из жизни 
Малороссийской губернии (нынешних Полтавской и Чернигов
ской) в начале XIX века. -  Полтава, 1915. -  32 с. [Отд. отт. из 
Трудов Полтавской УАК. -  1915. -  Вып. 13]

59. Гнедич П. А. Материалы по народной словесности Полтавской 
губернии. Роменский уезд. Вып. IV: Сказки, легенды, расска
зы. -  Полтава: ШАК, 1916. -  128, 2 с., 12 л. ил.
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60. Павловский И. Ф. К истории Полтавской епархии: Историчес
кие и бытовые очерки, заметки и переписка по архивным дан
ным. -  Полтава: ПАК, 1916. -  182 с.

61. Макаренко Н. Городища и курганы Полтавской губернии. -  Пол
тава: ПУАК, 1917.-105, XIX с.

62. Систематический указатель журнала “Киевская старина” (1882- 
1906 гг.) / Сост.: И. Ф. Павловский, В. А. Щепотьев, А. А. Явой- 
ский, Б. Д. Чигринцев. -  Полтава: ПУАК, 1917. — [3], 219 с.

63. Павловский И. Ф. Из прошлого Полтавщины: К истории декаб
ристов. -  Полтава: ПАК, 1918. -  29 с.

64. Павловсъкий І. Ф. I. П. Котляревський: Біогр. нарис. -  Полтава: 
ПУАК, 1918.-10 с.

2.5. Інші ГВАК, що діяли на території 
сучасної України

65. Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии. -  
Кишинев, 1900-1907.-Т . 1-3.

Т. I. -  1900. -  438 с., 1 л. порт.
Т. II .-1 9 0 2 .-V III, 496 с.
Т. III. -  1907. -  582 с., 1 л. карг.

66. Труды Курской губернской ученой архивной комиссии. -  Курск, 
1911-1915.-Вып. 1-2.

Вып. 1 .-1 9 1 1 .- I I I , 3 2 0 ,150с.: ил., Юл. ил., 1 л. карт., 1 л.нот.
Вып. 2. -  1915. -  II, 231, 94 с., 1 л. схем.

3. Бібліографічні покажчики видань ГВАК
67. Шведова О. И. Указатель “Трудов” губернских ученых архи

вных комиссий и отдельных их изданий // АЕ за 1957 год. -  М., 
1958.-С . 377-433.

Видання архівних комісій (часописи і окремі роботи), прикла
ди найважливіших публікацій.

68. Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904— 
1915): Бібліогр. довід. / Уклад.: С. В. Абросимова, О. І. Журба, 
М. В. Кравець. -  К.: Ін-т укр. археографії АН УРСР, 1991. -  43 с.

Зміст: Вступ. Покажчики імен та назв, авторський, імен у стат
тях, географічний, предметний, змісту протоколів засідань 
комісії.
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69. Труды Полтавской ученой архивной комиссии (1905-1917): Биб- 
лиогр. указатель / Сост. А. Б Супруненко. -  Полтава, 1992. -  52 с.

Зміст: Передмова. Хронологічний покажчик “Трудов Полтавс
кой УАК”, алфавітний покажчик опублікованих робіт, перелік 
окремих видань комісії. Покажчики прізвищ, географічний, 
предметний. Додаток: список почесних і дійсних членів Пол
тавської ГВАК за всі роки існування комісії.

70. Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товари
ства історії, археології та етнографії (1887—1931): Бібліогр. по
кажчик / Уклад. Л. Шаріпова. -  K., 1994. -  163 с.

Зміст: Передмова; Хронологічний покажчик випусків; Алфаві
тний покажчик авторів і публікацій; Іменний покажчик; Гео
графічний покажчик; Предметний покажчик.

71. ПисарьковаЛ. Ф. Издания губернских ученых архивных комис
сий 1884-1923 гг. Вып. 1. -N ew  York, 1994. -  XX, 139 с.

Публікується перелік серійних та окремих видань комісії, щодо 
кожної ГВАК. Зміст кожного тому, анотації важливіших публі
кацій.
“Бессарабская, Витебская, Владимирская, Воронежская, Вят
ская, Екатеринославская, Иркутская, Калужская, Костромская, 
Курская губернские ученые архивные комиссии”.

12. ПисарьковаЛ. Ф. Издания губернских ученых архивных комис
сий 1884-1923 гг. Вып. 2. -N ew  York, 1994. -V I, 133 с. 

“Нижегородская, Оренбуржская, Орловская, Пензенская, Пер
мская, Полтавская, Псковская, Владимирская губернские уче
ные архивные комиссии”.

73. ПисарьковаЛ. Ф. Издания губернских ученых архивных комис
сий 1884-1923 гг. Вып. 3 .-N ew  York, 1995.-VIII, 155 с.

“Рязанская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Ставрополь
ская губернские ученые архивные комиссии”.

74. ПисарьковаЛ. Ф. Издания губернских ученых архивных комис
сий 1884-1923 гг. Вып. 4. -  New York, 2001. -  160 с.

“Тамбовская и Таврическая губернские ученые архивные ко
миссии”

[Заявлено про підготовку 5-го випуску. У змісті: “Тверская, Туль
ская, Черниговская, Якутская, Ярославская губернские ученые ар
хивные комиссии ”]
Див.: №.268, 324.
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4. Література про діяльність вчених 
архівних комісій Російської імперії

75. Калачов Н. В. Архивы. -  М.: Изд. Московского археологическо
го об-ва, 1871. -  23 л.

Власний досвід з організації Московського архіву Міністерства 
юстиції.

76. Калачов К  В. Архивы, их государственное значение, состав и 
устройство. -  СПб., 1877. -  39 с.

Плани створення Центральної архівної комісії і провінційних 
археологічних та історичних товариств.

1886-1900
77. Деятельность ученых архивных комиссий ІI ИВ. -1886. -  нояб. -  

C .238-239.
Одна з перших публікацій про діяльність п’яти новостворених 
ГВАК. Завдання цих “об’єднань місцевих краєзнавців”, перші 
здобутки архівних комісій.

78. Андреевский К  Е. Ученые архивные комиссии в 1886 г. Обзор 
их деятельности // PC. -  1887. -  нояб. -  С. 537-553.

79. Андреевский И. Е. О деятельности ученых архивных комиссий 
в 1885 году // ВАИ. -  1888. -  Вып. VII. -  С. 1-11.

Перший річний огляд діяльності новостворених ГВАК. Основні 
завдання архівних комісій. Необхідність існування координа
ційного центру.

80. Андреевский К  Е. Ученые архивные комиссии в 1887 г. Обзор 
их деятельности // PC. -  1888. -  дек. -  С. 731-752.

81. Андреевский И. Е. Ученые архивные комиссии в 1888 г. Обзор 
их деятельности // PC. -  1889. -  дек. -  С. 805-826.

Напрями діяльності ГВАК. Процес перетворення архівних 
комісій на місцеві історичні товариства (с. 822).

82. Краснодубовский С. С. Наши архивные комиссии І І Тр. Саратов
ской УАК. -  Саратов, 1888. -  Т. І. -  Вып. І. -  C. 15-39.

Недоліки у роботі архівних комісій з перших років існування 
ГВАК -  неузгодженість дій, суб’єктивізм при розгляді архів
них справ, відсутність професійних архівістів, відсутність ме
тодичних рекомендацій та ін. Аналіз причин недоліків і засоби 
їх усунення.
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83. Андреевский И. Е. Ученые архивные комиссии в 1889 г. // РС. -  
1890.-нояб.-С . 551-574.

Джерела формування історичних архівів. Напрями діяльності 
ГВАК. Підкреслюється, що архівна діяльність ГВАК має лише 
підготовчий характер напередодні формування “справжніх істо
ричних архівів” (с. 573).

84. Гэтовицкий М. В. Вопрос об ученых архивных комиссиях на 
VIII Археологическом съезде // Тр. Саратовской УАК. -  1890. -  
Т.Ш .-Вып. I .-С . 263-270.

Перелік різних питань щодо діяльності ГВАК, проблем, з яки
ми стикаються ці новостворені організації.

85. Харизоменов С. А. Значение архивных комиссий для русской 
исторической науки // Тр. Саратовской УАК. -  1890. -  Т. ІП. -  
Вып. І .-С . 292-300.

Завищена оцінка діяльності ГВАК без будь-якої критики. Навіть 
аматорський склад членів архівних комісій автор вважає фак
том позитивним, з огляду на вирішальну роль ГВАК у справі 
популяризації науки в суспільстві.

86. А. И. Л. Наши губернские архивные комиссии ІI ИВ. -  1891. -  
Т.ХЫ П.-С. 600-608.

Здобутки новостворених ГВАК за перші шість років існуван
ня, проблеми у роботі цих організацій. Серед перспективних 
міст для заснування нових архівних комісій -  Житомир, Кам’я- 
нець, Чернігів, Катеринослав.

87. Иконников В. С. Губернские ученые архивные комиссии (1884- 
1890)//Университет, изв.-К ., 1891.-№  И .-С . 101-136.

За матеріалами звітів -  огляд діяльності ГВАК переважно в ар
хівній справі. Сумнів щодо здатності архівних комісій охопити 
різнопланові завдання: збирати і розглядати архівні матеріали 
та опікуватися пам’ятками і створювати музеї. Огляд статті див. 
№211.

88. Покровский Н. В. Речь о главных задачах Археологического ин
ститута// РА. -  1891. -№  12. -С . 607-612.

89. Труворов А. Н  Губернские ученые архивные комиссии в 1890 
году // РА. -  1891. -  № 12. -  С. 583-606.

Діяльність ГВАК -  за надісланими звітами комісій.

90. Уварова П. С. Областные музеи//Тр. VII археологического съезда 
в Ярославле, 1887. -  М., 1891. -  Т. II. -  С. 259-328.
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Серед категорій музеїв окремо виділені зібрання архівних 
комісій (с. 265-266). У додатках -  каталог новостворенного 
музею Таврійської ГВАК (с. 3 18-320).

91. Андреевский И. Е. Губернские ученые архивные комиссии 
в 1886 и 1887 гг. // ВАИ. -  1892. -  Вып. VIII. -  С. 33-70.

Огляд діяльності ГВАК за їхніми річними звітами, серед них -  
Таврійська ГВАК.

92. Андреевский И. Е. Губернские ученые архивные комиссии 
в 1888 и 1889 гг. // ВАИ. -  1892. -  Вып. IX. -  С. 1-44.

Підсумки роботи вчених архівних комісій за два роки на основі 
надісланих звітів. Діяльність Таврійської ГВАК у справі охо
рони пам’яток, в археологічних розкопках, по розбудові влас
ного музею.

93. Иконников В. С. Опыт русской историографии. -  K.: Тип. Имп. 
Ун-та св. Владимира, 1892. -  Т. 1. Кн. 2. -  885-1539, ССХХІП- 
CCCLXXI, 149, X с.

Окремий підрозділ VI глави “Коллекции ученых архивных ко
миссий” (с. 1056-1071). Організація перших ГВАК, їх 
діяльність, труднощі у роботі.

94. Н. В. [Николай Василенко?] К вопросу о децентрализации на
ших исторических архивов // КС. -  1892. -  Т. XXXIX (дек.). -  
С. 454-455.

Оцінка ГВАК як корисних організацій у справі збереження ар
хівних матеріалів, але неспроможних до їх наукового опрацю
вання (с. 454). Див. N9 95.

95. Багалей Д. И  Несколько замечаний по поводу статьи г. Н. В.
о децентрализации наших исторических архивов // КС. -  1893. -  
Т. XL (февр.). -  С. 346-355.

Незгода з Н. В. (Див. № 94) щодо неспроможності ГВАК про
водити наукове опрацювання архівних матеріалів. Про користь 
архівних комісій у справі збереження місцевих архівних мате
ріалів (с. 348-349).

96. Труворов А . Н. Обзор деятельности губернских ученых архи
вных комиссий за 1891 -й год // РА. -  1893. -  Кн. 1. -  С. 183-201.

Діяльність ГВАК -  за надісланими звітами комісій. Факти фінан
сової незабезпеченості ГВАК.

97. Дашков Ф. Ф. К вопросу о губернских исторических архивах // 
Тр. VIII археологического съезда в Москве, 1890. -  М., 1895. -  
Т. II .-С . 209-212.
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Практичні питання діяльності ГВАК: невизначеність юридич
них прав комісій у справі обстеження відомчих архівів, неста
ча кваліфікованих кадрів, відсутність належних приміщень. 
Пропозиція -  визнати архівні комісії відділеннями Археогра
фічної комісії, надати їм державну субсидію.

98. Львов А. Н  О печальном положении наших архивов, преимуще
ственно губернских и о необходимости упорядочения всего ар
хивного дела в России // Тр. VIII археологического съезда в Мос
кве, 1890. -  М., 1897. -  Т. III. -  С. 274-277.

Вчені архівні комісії, які щойно почали свою діяльність; перші 
труднощі у їхній роботі (с. 275).

99. НарцовА. Н. Губернские ученые архивные комиссии и их зна
чение. -  Тамбов, 1899. -  20 с.

Перелічуються різні напрями діяльності ГВАК: науковий, па- 
м’яткоохоронний, популяризаційний.

100. СамоквасовД. Я. Централизация государственных архивов За
падной Европы, в связи с архивной реформой в России. -  М., 
1899.- 176 с.

Проекти державних комісій 1873 і 1892 р. (розділ “Проект 
архивной реформы в России”). Критика “Проекта учреж
дения центральных губернских архивов” розробленого 
представниками ГВАК у 1898 р. (с. 22-30). Висновки 
Д. Самоквасова про нездатність вчених архівних комісій 
вирішити питання архівної розбудови, про перетворення 
цих установ у звичайні місцеві товариства.

101. Яхонтов С. Д. Доклад об XI археологическом съезде // Тр. Рязан
ской УАК. -  1899. -  Т. XIV. -  Вып. 3. -  С.ЬГУ-ЬХХІ.

Потреба участі представників архівних комісій у роботі ар
хеологічних з’їздів. Перебіг подій в секції археографічних 
пам’яток на XI з’їзді. Текст проекту архівної реформи.

102. Кедров С. И. Настоящее и будущее архивных комиссий 
(По поводу книги профессора Д. Я. Самоквасова “Централи
зация государственных архивов Западной Европы в связи с ар
хивной реформой в России”. М., 1899 г.) // РА. -  1900. -  № 9. -  
С. 85-104.

Найбільш урівноважена і об’єктивна публікація про вчені 
архівні комісії за часів їхнього існування. Про недоліки у 
діяльності ГВАК, причини цих вад та шляхи їх подолання.
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103. Краткий свод сведений о деятельности губернских ученых архи
вных комиссий за 1894-1896 гг. // ВАИ. -  1900. -  Вып. XIII. -  
С. 229-248.

104. Краткий свод сведений о деятельности губернских ученых архи
вных комиссий за 1897-1898 гг. // ВАИ. -  1900. -  Вып. ХШ. -  
С. 249-264.

105. Халиппа И. Н. Идея губернских ученых архивных комиссий по 
Н. В. Калачову, И. Е. Андреевскому и А. Н. Труворову и уч
реждение комиссии в г. Кишиневе // Тр. Бессарабской ГУАК. -  
Кишинев, 1900.-Т . 1. — С. 1-26.

Недоліки у роботі архівних комісій з перших років існу
вання ГВАК -  неузгодженість дій, суб’єктивізм при розг
ляді архівних справ, відсутність професійних архівістів, 
відсутність методичних рекомендацій та ін. Аналіз причин 
недоліків і засоби їх усунення.

106. Шумигорский Е. Департамент бумаг // ИВ. -1900. -  Т. ЬХХІХ.- 
С .743-747.

Підтримка інституту вчених архівних комісій проти крити
ки їх діяльності Д. Самоквасовим.

1901-1919
107. Архивные комиссии (губернские ученые) // Энцикл. словарь 

Русского библиогр. ин-та Гранат. -  М., б.г. -  С. 22-23.

108. Архивные ученые комиссии губернские // Новый энцикл. сло
варь. -  СПб.: Брокгауз и Ефрон, б.г. -  Т. 3. -  С. 886-887.

109. Отчеты губернских ученых архивных комиссий за 1899 г. // 
ВАИ. -  1901. -  Вып. XIV. -  С. 117-210.

110. Рудаков В. Е. Археология и история в трудах губернских ученых 
архивных комиссий // ИВ. -  1901. -  Т. LXXXVI. -  С. 1095-1116.

Підтримка ГВАК проти критики Д. Самоквасова. Огляд 
діяльності вчених архівних комісій за 1898-1900 рр.

111. Довнар-Заполъский М. В. Обзор деятельности ученых губерн
ских архивных комиссий // Тр. XI археологического съезда 
в Киеве, 1899. -  М., 1902. -  Т. П. -  С. 90-99.

Схвальна оцінка діяльності архівних комісій. Розгляд на
прямів їхньої роботи за матеріалами надісланих звітів. Труд
нощі у роботі цих організацій.
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112. Львов А. Н. Русское законодательство об архивах // Тр. XI архе
олог. съезда в Киеве, 1899. -  М., 1902. -  Т. II. -  С. 1-11.

Вчені архівні комісії як складова частина плану М. Калачо
ва з організації архівної справи в Російській імперії (с. 2).

113. СамоквасовД. Я. Архивное дело в России. Кн. 1. -  М., 1902. -  
131,37 с.

Окремий розділ про губернські архівні комісії. Обставини 
виникнення комісій, їх матеріальна бідність, непрофесій
ний особовий склад. Негативне у діяльності ГВАК -  без
контрольність, порушення компетенції, руйнування архів
них фондів та ін. Пропозиція перетворити їх у звичайні 
місцеві історичні товариства (с. 21-49). Дані про проекти 
архівної реформи в Росії (1873, 1892, 1899 рр.).

114. Самоквасов Д. Я. Проект архивной реформы и современное 
состояние окончательных архивов в России. -  М., 1902. -  48 с.

Скрутне становище провінційних архівів. Факти масового 
нищення документів, зокрема -  із санкції вчених архівних 
комісій.

115. Снежневский В. К  Губернские ученые архивные комиссии и 
архивное дело в них. -  М., 1902. -  22 с.

116. Сторожев В. П. Одна из очередных задач губернских ученых 
архивных комиссий. -  Тверь, б.г. [1902] -  26 с.

Необхідність приділити особливу увагу збереженню і роз
робці родинних дворянських архівів.

117. Отзыв Рязанской ученой архивной комиссии о книге профес
сора Самоквасова. -  Рязань, 1903. -  54 с.

Спростування керівництвом губернської архівної комісії 
критичних закидів Д. Самоквасова щодо діяльності вчених 
архівних комісій взагалі і рязанської зокрема.

118. К архивной реформе/ / ИВ. -  1904. -февр. -С . 810-812.
Суперечки серед науковців навколо проекту архівної рефор
ми Д. Самоквасова. Протилежні погляди на місце вчених 
архівних комісій у цій реформі, полярні оцінки їхньої ролі 
у розвитку архівної справи в Російській імперії.

119. Савёлов Л. М. В защиту губернских ученых архивных комис
сий. -  М., 1904. -  16 с.

Незгода з висновками Д. Самоквасова щодо хибності дій ГВАК.
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120. [Лаппо-Данилевский А. С.] Записка академика А. С. Лаппо- 
Данилевского о деятельности губернских ученых архивных ко
миссий // Изв. ИАН. -  1905. -  V сер. -  Т. XXII. -  № 1. -  С. ОІІІ- 
ОУІІ.

121. [Лаппо-Данилевский А. С. Доклад о деятельности губернских 
архивных комиссий] // Изв. ИАН. -  1906. -  V сер. -  Т. XXIV. -  
№ 1-2. -  С.ОІІ-ОІУ.

121а. Рудаков В. Третий областной историко-археологический съезд 
в губ. г. Владимире // ИВ. -  1906. -  июль. -  С. 563-584.

Огляд питань реорганізації вчених архівних комісій на ок
ремій секції з’їзду. Пропозиції делегатів провести окремий 
з’їзд представників ГВАК у Петербурзі та скласти покаж
чик періодичних видань діючих архівних комісій.

1216. К положению архивных комиссий // ИВ. -  1908 -  апр. -  
С. 384-386.

Обговорення можливості отримання губернськими вчени
ми архівними комісіями державної субсідії. Скрутне мате
ріальне становище ГВАК.

122. Колосов В. И  К вопросу о преобразовании архивных комиссий // 
Тр. Второго обл. Тверского археологического съезда. -  Тверь, 
1908.-С . 9-12.

Перепони у роботі вчених архівних комісій; необхідність 
виробити нове положення про ГВАК.

123. Лаппо-Данилевский А. С. Доклад о деятельности некоторых 
губернских ученых архивных комиссий по их отчетам за 
1903-1907 гг. // Изв. ИАН. -  1908. -  VI сер. -  Т. П. -  № 14. -  
С. 1117-1122.

124. Миронов А. Из жизни археологических учреждений // ИВ. -
1908 -  авг. -  С. 619-625.

Події 1908 р.: з’їзд представників ГВАК у Петербурзі, про
ект положення про губернські вчені архівні комісії та перс
пективи їх діяльності.

124а. Съезд представителей губернских архивных комиссий // ИВ. -  
1908-м а й .-С . 1137-1138.

Повідомлення про з’їзд представників ГВАК. Проект но
вого положення про губернські вчені архівні комісії. По
станови з’їзду.
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125. Покровский Н. В. Губернские ученые архивные комиссии. -  
СПб., 1908. -  24 с. [або: ВАИ. -  1909. -  Вып. XVIII. -  
С. 27-48].

Про руйнацію пам’яток в Російській імперії, події 1884 р. 
Різнобічна діяльність ГВАК за минулі 25 років існування.
Дані про маловідомий з’їзд представників ГУАК 17-18 
квітня 1908 р. Текст проекту “Положення про губернські 
вчені архівно-археологічні комісії”.

126. Протоколы заседаний Исторического общества при С.-Петер
бургском университете. Восьмое заседание секции русской ис
тории, 11 февраля 1904 г. // Ист. обозрение. -  1909. -  Т. 15. -  
С .123-127.

Виступи членів товариства проти несправедливої, на їхню 
думку, критики ГВАК у працях Д. Самоквасова.

127. Сборник статей по архивоведению. Т. І. Ч. 1. -  СПб., 1910. -
250 с.

Статті з питань історії та практики архівної справи. Побіжні 
згадки про ГВАК.

128. Златоверхников Н. И. По поводу предполагаемого преобразо
вания губернских ученых архивных комиссий // Тр. Курской 
ГУАК.-Курск, 1911.-Вып. 1 .-С . 50-58.

Питання реорганізації діяльності ГВАК на особливій на
раді XIII археологічного з’їзду (Катеринослав, 1905).

129. Зубарев К  И. Прошлое и настоящее русских архивов. -  СПб., 
1911.-47 с.

Історичний нарис. Діяльність М. Калачова, Археологічно
го інституту в Санкт-Петербурзі. Побіжно про ГВАК.

130. ВетринскийК Архивные комиссии (По поводу юбилея Ниже
городской ученой архивной комиссии) // Голос минувшего. -  
1913 .-№ 2.-С . 287-291.

Здобутки архівних комісій та перешкоди у їхній роботі (на 
прикладі 25-річної діяльності Нижньогородської ГВАК).
Про конфронтацію місцевої ГВАК з губернатором і у зв’язку 
з цим висловлюється бажання більшої незалежності від 
державної адміністрації.

131. Лаппо-Данилевский А. С. Доклад о деятельности некоторых 
губернских ученых архивных комиссий по их отчетам за 1904- 
1911гг. // Изв. ИАН. -  1913. -  VI сер. -  Т. VD. -  № 2. -  С. 76-86.
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132. Съезд представителей губернских ученых архивных комиссий // 
Тр. Саратовской УАК. -  Саратов, 1914. -  Вып. 31. -  С. 207- 
210.

Перелік питань, про які йшлося на з’їзді.

133. Хмельницкий Д. Учебно-вспомогательные задачи ученых ар
хивных комиссий. -  Н.Новгород, 1914.

134. Гераклитов А. А. Исторические архивы при ученых архивных 
комиссиях. — Саратов, 1915. -  15 с.

Детально про труднощі у роботі архівних комісій, пропо
зиції, спрямовані на вирішення проблем.

135 .Данилов В. Отчет о съезде представителей губернских архи
вных комиссий в Петрограде. 6-8 мая 1914 г.// Летопись Ека- 
теринославской УАК. -  1915. -  Вып. 10. -  С. 264-269.

Питання організації робота ГВАК.

136. Павловский И. Ф. Первый съезд представителей губернских 
ученых архивных комиссий в Петрограде (6-8 мая 1914 г.)// 
Тр. Полтавской УАК. -  Полтава, 1915. -  Вып. 13. -  С. 5-32.

Підготовчі заходи до з’їзду. Хід роботи зібрання і постанови.

137. Лаппо-Данилевский А. С. Доклад о научной деятельности не
которых губернских ученых архивных комиссий по их отче
там преимущественно за 1911-1914 гг. // Изв. ИАН. -  1916. -  
VI серия. -  Т. X. -  № 7. -  С. 457-470.

Діяльність вчених архівних комісій на основі їхніх звітів.
Факти про роботу новоствореної Київської ГВАК.

138. Лаппо-Данилевский А. С. Участие Русского исторического об
щества в правильной постановке архивного дела в России // 
Императорское русское ист. об-во. 1866-1916. -  Пг., 1916. -  
С. 113-124.

Про утворення “Особливої комісії зі збереження місцевих 
архівних матеріалів” та її діяльність у 1912-1915 рр. Ак
тивна співпраця комісії з ГВАК у справі обстеження стану 
місцевих архівів, фінансова підтримка вчених архівних 
комісій.

1920-1930
139. Маяковский И. Л. Исторический очерк архивного дела в Рос

сии. -  Пг.: Изд. Петроградского отд-ния Главного упр. арх. де
лом, 1920. -  176 с.



Докладно про обставини заснування вчених архівних 
комісій, їх устрій, персональний склад, проблеми (розділ 
“Попытка реформ архивного дела”, с. 162-175). Проекти 
реформування архівної системи Російської імперії. Пози
тивна оцінка ГВАК.

140. Ольденбург С. Ф. Работа Александра Сергеевича Лаппо-Дани
левского в Академии Наук // РИЖ. -  1920. -  Кн. 6. -  С. 164-180.

Нагляд, здійснюваний з боку Академії наук О. Лаппо-Да- 
нилевським, за діяльністю вчених архівних комісій; наміри 
координувати їхню роботу (с. 177).

141. Гессен Ю. Из жизни архивных комиссий ІI Сб. материалов и 
статей: Редакция журн. “Исторический архив”. -  М., 1921. -  
Вып. I. -  С. 3-20.

Детальний виклад подій (на основі архівних матеріалів), 
що передували заснуванню губернських вчених архівних 
комісій. Діяльність “Временной комиссии об устройстве 
архивов” (1873-1884 рр.).

1931-1960
142. Нікітін В. К. Архівне законодавство СРСР і архівна справа в 

СРСР. Лекція І. -  X.; О.: Рад. школа, -  1931. -  20 с.
Діяльність М. Калачова, спрямована на вирішення питань 
реформування архівної справи. Робота ГВАК із збережен
ня архівних матеріалів.

143. Назин С. Из истории архивного дела в дореволюционной Рос
сии // АД. -  1936. -  № 2. -  С. 26-37.

Події 1912-1914 рр.: утворення “Особливої комісії при Ро
сійському історичному товаристві”, проведення Першого 
з’їзду ГВАК. Негативна оцінка діяльності вчених архівних 
комісій.

144. 20 лет архивного строительства // АД. -  1938. -  № 3 (47). -  
С. 1-19.

Перелік фактів співпраці членів архівних комісій з “прав
лячими класами” з точки зору радянської науки (с. 2).

145. Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР / 
ГАУ НКВД СССР. -  М., 1940. -  267 с.

Про діяльність ГВАК (розділ “Архивы в дворянско-буржу- 
азной Российской империи (в. п. XIX в. -  н. XX в.)”, с. 78- 
82). Негативна оцінка діяльності архівних комісій.
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146. Маяковский И. Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. 
Ч. 1 / ГАУ НКВД СССР. -  М., 1941.-344 с.

Діяльність М. Калачова з організації архівної справи, ство
рення ГВАК, Звинувачення архівних комісій у нищенні ар
хівних зібрань (за Д. Самоквасовим) (с. 281-308).

147. Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела: Учеб. посо
бие / ГАУ МВД СССР. -  М., 1946. -  248 с.

ГВАК -  опосередковані винуватці нищення багатьох архі
вних зібрань (на основі статистичних даних).

148. Бржостовская Н. В. Деятельность ученых архивных комис
сий в области архивного дела (1884-1917 гг.): Автореф. дис... 
канд. ист. наук. -  М., 1951. -  13 с.

149. Бржостовская Н. В. Деятельность губернских ученых архи
вных комиссий по созданию исторических архивов // Тр. 
МГИАИ. -  1954. -  Т. 5. -  С. 79-118.

Різко негативна оцінка діяльності ГВАК. Факти масового 
нищення документів місцевих архівів з санкції архівних 
комісій. Наукова критика доповнена звинуваченнями у ан- 
тирадянській діяльності комісій в перші пореволюційні 
роки.

150. Софинов Я. Г. Из истории русской дореволюционной архео
графии. -  М., 1957. -  157 с.

Оцінка археографічної робота ГВАК як примітивної і такої, 
що не несе нічого пізнавального з точки зору методики 
видання історичних джерел (с. 138).

151. Шведова О: И. Указатель “Трудов” губернских ученых архи
вных комиссий и отдельных их изданий. [Передмова до по
кажчика] -  С. 377-379. Див. № 67.

Дані про заснування ГВАК, умови їхньої діяльності, недо
ліки в роботі, але загальна оцінка позитивна.

152. Равикович Д. А. Музеи местного края во второй половине
XIX -  начале XX века (1861-1917 гг.) // Очерки истории му
зейного дела в России. -  М.: Советская Россия, 1960. -  Вып.
II.-С . 145-223.

Серед 75 місцевих музеїв краєзнавчого профілю згадуєть
ся лише один музей при ГВАК.

153. Сивков К. В. Архивное дело. Публикация письменных источ
ников // Очерки истории ист. науки в СССР. -  М.: Изд-во АН 
СССР, 1960. -  Т. 2. -  С. 595-614.
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Згадка про археографічну діяльність ГВАК, критика прин
ципів відбору матеріалів (с. 608-610).

1961-1989
154. Кондратьев К  В Сивков К  В. Архивное дело и публикация 

исторических источников // Очерки истории ист. науки в СССР. -  
М.: Изд-во АН СССР, 1963. -  Т. 3. -  С. 577-586.

Місце і роль ГВАК в архівній справі Російської імперії на 
поч. XX ст. Окремо -  оцінка археографічної діяльності ар
хівних комісій.

155. Бржостовская Н. В. Губернские ученые архивные комиссии // 
Советская историческая энциклопедия. -  М.: Советская энцик
лопедия, 1963. -  Т. 4. -  Ст. 871-873.

156. Корнева И. Тальман E. М, Эпштейн Д. М. История архео
графии в дореволюционной России: Учеб. пособие. -  М.: 
МГИАИ, 1969.-228 с.

Археографічна діяльність ГВАК (окремий параграф -  
с. 219-223). Безсистемність та різноманітність тематики ви
дань, засобів опублікування джерел. Відсутність новацій в 
археографічній діяльності архівних комісій. Заслуги ГВАК 
у збережені численних документальних пам’яток шляхом 
їх публікації.

157. Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР 
(1917-1945 гг.).-М.: Наука, 1969.-432с.

Вчені архівні комісії -  у зв’язку зі спробами реорганізації 
архівної справи в Росії 1917-1918 рр. Документальні дані 
(серпень, 1918) про перехід ГВАК до відомства Головного 
управління архівною справою, про потребу поновити їхню 
діяльність; про виділення коштів окремим російським ар
хівним комісіям (с. 57).

158. Бржостовская Н  В. Вопросы архивного дела на археологи
ческих съездах в России (1869-1911 гг.) // АЕ за 1971. -  М., 
1972.-С . 89-105.

Про роботу ГВАК -  с. 98-103. Генеза поглядів дослідниці -  
від гострої критики вчених архівних комісій (див. № 146) 
до врівноваженої оцінки їхньої діяльності. Позитивне зна
чення цих організацій як історичних товариств, але недо
ліки в роботі -  як закладів упорядкування архівної справи 
(с. 98-99).
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159. Степанский А. Д. К истории научно-исторических обществ в 
дореволюционной России // АЕ за 1974 г. -  М., 1975. -  С. 38-55.

Детальний перелік науково-історичних товариств Російсь
кої імперії містить лише побіжну згадку про вчені архівні 
комісії у зв’язку з діяльністю Російського історичного то
вариства (с. 46). Тобто ГВАК не вважаються відповідними 
товариствами.

160. ТельчаровА. Д  Областные историко-археологические съезды 
в России в начале XX в. 11 Проблемы истории СССР. -  М.: Изд- 
во МГУ, 1976. -  Сб. 5. -  С. 415-431.

Обласні історико-археологічні з’їзди, що їх організовували 
вчені архівні комісії центральних губерній Росії (1901-
1909 рр.) -  як спроба координації роботи ГВАК, з’єдну
вальна ланка з Всеросійськими з’їздами представників ар
хівних комісій.

161. Архивное дело с древнейших времен до 1917 года / Авт.-сост.
Н. В. Бржосшовская // Развитие архивного дела с древнейших 
времен до наших дней. Тр. Всесоюз. НИИ документоведения 
и архивного дела. -  М., 1979. -  Т. УІП. -  4.2. -  255 с.

Процес заснування перших вчених архівних комісій. Пози
тивна роль ГВАК у розробці краєзнавства, створенні му
зеїв, публікації праць, археологічних та фольклорних дос
лідженнях. Але недієздатність ГВАК як установ, створе
них для вирішення архівної проблеми Російської імперії 
(с. 206-208).

162. Самогиенко В. Н. Д. Я. Самоквасов как историк-архивист І І 
Историография и источниковедение архивного дела в СССР. -  
М.: МГИАИ, 1984. -  С. 53-62.

Згадка про конфлікт Д. Самоквасова з членами губернсь
ких вчених архівних комісій.

163. Автократова М. И , Самогиенко В. Н. Лекция С. К. Богоявлен
ского о Н. В. Калачове//АЕ за 1985 г.-М ., 1986.-С . 246-250.

Про діяльність М. Калачова у справі заснування ГВАК. Іде
алізація архівних комісій як спадкоємців традицій М.Кала- 
чова у лекції С. Богоявленського (с. 250).

164. Шохин Л. И. Об одном археографическом замысле Н. В. Кала
чова//АЕ за 1985 г. -  М., 1986.-С . 100-106.

М. Калачов створював ГВАК лише заради сприяння підго
товці багатотомного видання “Приговоры и акты Боярской 
Думы” (с. 101).
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165. Мазин К. А. Проекты архивной реформы в России конца XIX -
нач. XX вв.: Авгореф. дис__канд. ист. наук: 05.25.02 /МГИАИ. -
М., 1987.-24 с.

Розгляд проектів архівної реформи Д. Самоквасова, нега
тивна оцінка архівної діяльності вчених архівних комісій.

166. Степанский А. Д. История научных учреждений и организа
ций дореволюционной России: Пособие по спецкурсу. -  М.: 
МГИАИ, 1987. -  86 с.

Згадка про губернські вчені архівні комісії (с. 41).

167. Автократова М И., Самошенко В. Н. Н. В. Калачов и разви
тие архивного дела в России во второй половине XIX в. // Со
ветские архивы. -  1988. -  № 5. -  С. 28-31.

Невисока оцінка здобутків ГВАК. У планах М. Калачова 
по організації архівної справи губернські архівні комісії -  
лише тимчасове утворення.

168. Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии и их 
роль в развитии общественно-исторической мысли России в 
конце XIX -  начале XX века // История СССР. -  1989. -  № 1. -  
С .160-170.

Огляд історії всієї мережі вчених архівних комісій Російсь
кої імперії. Напрями їхньої різнобічної роботи, внутрішня 
організація архівних комісій, їхній вплив на розвиток про
вінційного наукового та громадського життя. Ствердження 
незаперечної цінності результатів праці ГВАК.

169. Самошенко В. Я  История архивного дела в дореволюционной 
России. -  М., 1989. -  215 с.

Історія створення комісій, їхня діяльність на початковому 
етапі і з кін. XIX ст. до 1914 р. (розділ “Губернские ученые 
архивные комиссии”, с. 135-138). Про критику Д. Само- 
квасовим дій ГВАК у царині архівної справи (розділ “Дея
тельность Д.Я. Самоквасова”, С. 162-164).

1990-2002
170. Мазин К  А. Из истории отечественной архивоведческой мыс

ли второй половины XIX в. (Проект архивной реформы 
И. Е. Андреевского) // АЕ за 1989 г. -  М., 1990. -  С. 88-93.

Місце вчених архівних комісій у проекті архівної реформи 
директора Петербурзького археологічного інституту -  
координуючого органу роботи усіх ГВАК.
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171. Писарькова Л. Ф. Губернские ученые архивные комиссии: 
организация, численность и условия деятельности // АЕ за 1989 г. -  
М., 1990.-С . 187-198.

Історія створення та планів подальшої розбудови мережі 
вчених архівних комісій. Малодосліджені питання внутрі
шньої організації комісій. Матеріальна забезпеченість 
ГВАК.

172. Размусова Т. О. Губернские ученые архивные комиссии и изу
чение памятников археологии в дореволюционной России // 
Вопросы охраны и использования памятников ист. и культу
ры .-М ., 1990.-С . 89-105.

Історія створення перших ГВАК. Історіографія питання. 
Діяльність вчених архівних комісій на прикладі Тамбов
ської, Воронезької та Курської ГВАК.

173. Романова С. Н. Исторический опыт краеведческой работы гу
бернских ученых архивных комиссий // Краеведение Москвы: 
Науч.-метод. материалы в помощь краеведам. -  М.: Московс
кий фонд культуры, 1990. -  С. 43-45.

Класифікація краєзнавчих матеріалів, опублікованих ГВАК 
у своїх виданнях (50-70% наукової продукції комісій). Зак
лик до використання практичного досвіду роботи вчених 
архівних комісій.

174. Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии Рос
сии. -  Н. Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. -  120 с.

Історія створення і розвитку ГВАК на загальному тлі за
родження краєзнавчого руху Російської імперії у др. пол.
XIX ст. Наукова і просвітницька діяльність комісій за різни
ми напрямами їхньої роботи. Окремо -  відомості по ГВАК 
Поволзького регіону.

175. Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. -  
Тверь, 1992. -  85 с.

176. Автократов В. Н. Из истории централизации архивного дела 
в России (1917-1918 гг.) // ОА. -  1993. -  № 3. -  С. 9-35.

ГВАК згадуються у планах, що їх розробляла Спілка Ро
сійських архівних діячів у 1917 р.

177. Писарькова Л. Ф. Введение 11 Издания губернских ученых ар
хивных комиссий 1884-1923 гг. -  New York, 1994. -  Вып. 1. -  
С. XVII-XVUI. Див. № 71.

Про зміст і характер видань ГВАК.
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178. Шмидт С. О. От редактора // Издания губернских ученых ар
хивных комиссий 1884-1923 гг. -  New York, 1994. -  Вып. 1. -  
C. XV-XVI. Див. № 71.

Важлива роль губернських вчених архівних комісій у нау
ковому опрацюванні та охороні історичної спадщини, по
дальшому розвитку краєзнавства і вплив на громадське 
життя провінції.

179. Edward Kasinek, Robert H. Davis, Jr. Introduction // Издания гу
бернских ученых архивных комиссий 1884-1923 гг. -  New 
York, 1994. -  Вып. 1. -  C. VII-XI. [англійською мовою] Див. № 71.

180. Крайская 3. В., Челлини Э. В. Архивоведение: Учебн. для сред, 
учеб. заведений. -  М.: Наука, 1996. -  224 с.

Згадка про губернські вчені архівні комісії при розгляді ста
ну збереження архівних зібрань в кін. XIX ст. (с. 15).

181. Вернадский Г. В. Русская историография / Сост. В. Н. Козля
ков. -  М.: Аграф, 1998. -  448 с.

У частині “Очерки по истории русской историографии 
1801-1920 гг.” серед історичних наукових товариств Рос
ійської імперії згадуються “діяльні та корисні для історич
ної науки” губернські вчені архівні комісії (с. 133). В авто
біографічному нарисі “Г. В. Вернадский” з частини “Очер
ки истории науки в России”, автор розповідає про участь 
у роботі Таврійської ГУАК в 1919-1920 pp. (с. 338-339).

182. Химина Н. И. Отечественное архивное строительство: идея цен
трализации на рубеже ХІХ-ХХ веков // ОА. -  1998. -  № 4. -  
С. 9-16.

Місце ГВАК у проектах архівного будівництва Російської 
імперії. Робота О. Лаппо-Данилевського з архівними комі
сіями. Перший з ’їзд ГВАК у 1914 р.

183. Хорхордина Т. И. Д. Я.Самоквасов: консерватор-реформатор // 
ОА. -  2000. -  № 4. -  С. 26-41.

Згадка про конфліктну ситуацію, що склалася на XI Архео
логічному з’їзді у Києві між Д. Самоквасовим і делегатами 
від вчених архівних комісій (с. 37-40).

184. Шохин Л. И. Московский архив министерства юстиции и гу
бернские ученые архивные комиссии // Источниковедение и 
краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию служения 
Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному ин-ту. -  М., 
2000.-С . 405-406.
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Співпраця членів ГВАК зі співробітниками Московського 
архіву міністерства юстиції. Роль керівників цього архіву-  
М. Калачова, М. Попова-у заснуванні і науковій підтримці 
вчених архівних комісій.

5. Література про діяльність вчених архівних 
комісій в Україні

1918-1930
185. Архівна реформа на Вкраїні // НМ. -  1918. -  № 2. -  С. 193-194.

Плани використання існуючих ГВАК у розбудові архівної 
справи на Україні.

186. Архівні комісії// НМ. -  1918. -№  3. - С. 143-144.
Плани Головного управління мистецтв та національної куль
тури, спрямовані на перетворення існуючих ГВАК у 
відділення Архівно-бібліотечного відділу на місцях. Стис
лий огляд діяльності Полтавської і Чернігівської архівних 
комісій у 1918 р.

187. Груиіевський О. Сучасне українське архівознавство // Україна. -
1918. -К н . 1-2.-С . 81-90.

Організація архівної справи в Україні з кін. 1 9 1 7 -у  1918 
pp. Плани використання місцевих ГВАК у цьому процесі.

187а. Петров Н. О положении архивного дела на Украине І І Віра та 
держава. -  1918.-Ч . 17-18. -  С. 10-14.

188. Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Наклад Укр. 
ун-ту в Празі. -  Прага, 1923. -  222 с.

Згадка про існування ГВАК в Україні (Полтавської, 
Чернігівської, Катеринославської), дані про їх активних 
членів, перелік головних публікацій у працях архівних 
комісій (с. 202-204).

189. Барвінський В. О., Водолажченко О. Г. Короткий нарис історії 
архівної справи на Україні та діяльності Укрцентрархіва за 1924 
рік//АС. -  1925.-Кн. 1 .-С . 45-72.

Стисло -  про історію створення ГВАК (с. 45).

190. Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної спра
ви на Україні та принципи порядкування в архівах. -  X., 1927. -  
170 с.
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Згадка про губернські вчені архівні комісії при розгляді 
діяльності М. Калачова, їхню корисну працю (розділ “Ар
хівний рух в Росії в XIX в.”, с. 109—110).

191. Гермайзе О. Праця Київського Українського Наукового Това
риства на тлі наукового життя Наддніпрянської України 11 Ук
раїна. -  1929. -січ.-лют. -  Кн. 32. -  С. 31—37.

Громадсько-культурна і наукова українознавча робота, що 
її проводили члени Полтавської, Катеринославської і Чер
нігівської вчених архівних комісій. Окремо -  про конфлікт 
частини членів Чернігівської ГВАК з місцевим губернато
ром (с. 36-37).

1931-1960
192. Нікітін В. К. Архівне законодавство СРСР і постановка архів

ної справи в УСРР. Лекція II. -  X.: Рад. школа, 1931. -  22 с.
Стан архівної справи на Україні у 1917-1919 pp. Згадка про 
існуючі на той час Полтавську, Чернігівську і Катеринослав
ську ГВАК та прогресуючий занепад їхньої діяльності (с. 2)

193. Архівознавство. Ч. 1. -  X., 1932. -  228 с.
Про ГВАК у параграфі “Губернські вчені архівні комісії*”
(с. 20-24) і в розділі “Архівна справа на Україні за контр
революційних урядів 1917-1919 pp.” (с. 34), де архівні 
комісії згадуються у проекті архівної реформи УНР.

194. Ватуля Б. С. Развитие археографии на Украине в XIX -  начале 
XX вв.: Дисс... канд. ист. наук. -  К., 1953. -  378 с.

Стисло -  про історію утворення місцевих ГВАК, їх особо
вий склад, архівну і археографічну роботу (у параграфі -  
“Черниговская, Екатеринославская, Полтавская и Тавричес
кая губернские архивные комиссии”, с. 93-100).

195. Ватуля Б. С. Развитие археографии на Украине в XIX -  начале
XX вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Киев. гос. ун-т им. 
Т. Г. Шевченко. -  К., 1953. -  13 с.

196. Архівні комісії // Енциклопедія Українознавства. -  Paris; New 
York, 1955. -  Т. II. -  4. 1. -  C. 70.

Згадка про діяльність ГВАК України: Чернігівської, Пол
тавської, Катеринославської, Таврійської.

197. ГрінбергА. Й  Архівне будівництво на Україні в період інозем
ної воєнної інтервенції і громадянської війни (1918-1920) І І
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Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Наук. зап. -  1956. -  Т. 15.- 
Вип. 6. -№  7. -С . 47-57.

Наміри УНР використати ГВАК; закриття цих “контр
революційних” організацій з встановленням радянської 
влади. Про шкідництво членів колишніх ГВАК у радянських 
архівах.

198. Ватуля Б. С. Из истории археографической практики на Укра
ине в ХІХ-ХХ вв. // Ист. архив. -  1957. -  № 2. -  С. 192-195.

Згадка про особливості методики публікації документів вче
ними архівними комісіями.

199. Грінберг А. Й. Архівні комісії на Україні 11 Наук, щорічник за 
1956 рік. -К ., 1957. -С . 115-116.

Категорична критика діяльності ГВАК (за Д. Самоквасовим).

200. Пількевич С. Д. 40 років радянського архівного будівництва на 
Україні 113 історії арх. б-ва на Україні. -  X., 1958. -  С. 3-26.

Згадка про існування трьох ГВАК на території України 
(Полтавської, Чернігівської, Катеринославської), їх пози
тивну роль у справі зібрання архівних документів (с. 4).

201. Мезенцева Г. Г. Музеи Украины. -  К.: Изд-во Киев, ун-та, 1959. -  
180 с.: ил.

Згадки про Херсонську та Чернігівську ГВАК у зв’язку 
з організацією місцевих музейних закладів (с. 9, 12-13).

1961-1990
202. Сарбей В. Г  Вклад губернських архівних комісій в історіогра

фію України І І Друга респ. наук. конф. з архівознавства та інших 
спец, дисциплін. -  К., 1965. -  С. 261-279.

Відомості про окремі місцеві ГВАК: Чернігівську, Пол
тавську, Катеринославську, Київську. Огляд історіографії 
про вчені архівні комісії (с. 271-279). Проти нігілістичної 
критики наукового доробку ГВАК. (Автором використано 
багато архівних матеріалів про заснування і діяльність ар
хівних комісій)

203. Кирилін Д. С. Археологічні установи на Україні кінця XIX -  
початку XX століття І І Вісн. Харк. ун-ту. -  1974. -  № 104. -  
С .99-106.

Історія створення ГВАК, їх завдання. Археологічна 
діяльність Таврійської та інших вчених архівних комісій в 
Україні.
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1991-1995
204. Мітюков О. Г. З історії архівів України (Від найдавніших часів 

до початку XX століття) // АУ. -  1991. -  № 2. -  С. 29-40.
Згадка про корисну діяльність місцевих вчених архівних 
ком ісій, плани українських урядів 1917-1919 рр. щодо вико
ристання їх досвіду у справі розбудови архівів (с. 37-39).

205. Семергей О. Л. М. І. Костомаров і історики вчених архівних 
комісій України // Микола Костомаров і проблеми суспільного 
та культурного розвитку української нації: Наук.-практ. конф., 
присвяч. 175-річниці з дня народж. Миколи Костомарова. -  
Рівне, 1992.-С . 80-81.

206. Специальные исторические дисциплины: Учеб. пособие / Под 
ред.: В. О. Замлтского, М. Ф. Дмитриенко. -  К., 1992. -  324 с.

Згадка про ГВАК та їхню позитивну роль у справі збиран
ня та зберігання архівних документів (параграф “Архиво
ведение”, с. 47).

207. Войцехівська І., Семергей О. Губернські вчені архівні комісії в 
Україні (кінець XIX- початок XX ст.) // Київ, старовина —1995. -  
№ 6. -  С. 105-112.

Стан збереження документів в українських архівах у XIX -  
на поч. XX ст., факти їх масової загибелі. Заснування пер
ших ГВАК. Стисло -  про заснування і діяльність місцевих 
архівних комісій: Чернігівської, Херсонської, Катерино
славської, Полтавської, Київської.

208. Григор ’єва Т. Ф. Пам’яткоохоронна діяльність губернських вче
них архівних комісій // УП Всеукр. наук. конф. “Історичне крає
знавство в Україні: традиції і сучасність”. -  К.: Рідний край, 
1995.-С . 360-363.

Участь місцевих ГВАК у розробці пам’яткоохоронного за
конодавства на поч. XX ст.

209. Заремба С. 3. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, су
часність. -  К.: Логос, 1995. -  447 с.

Історія заснування та діяльності вчених архівних комісій 
в Україні. Пам’яткознавча робота, що її проводили члени 
місцевих архівних комісій (с. 90-93,151-159).

210. Семергей О. Л. Діяльність губернських вчених архівних ко
місій в Україні (кінець XIX -  початок XX ст.). -  Полтава, 
1995.-52 с.
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Стан збереження архівів на Україні в кін. XIX ст. Процес 
заснування перших ГВАК. Огляд історії створення та діяль
ності Чернігівської і Полтавської ГВАК. Окремо -  видав
нича діяльність членів Катеринославської, Чернігівської та 
Полтавської архівних комісій.

1996-2003
211. Войцехівська І. Архівознавство у науковому доробку Володи

мира Іконникова // Студії з арх. справи та документознавства. -  
К., 1996. -Т . 1 .-С . 115-123.

В. Іконніков -  про губернські вчені архівні комісії (за його 
статтею 1891 р.) Див. Ns 87.

212. Заремба С. 3. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, су
часність: Автореф. дис. ... докт. іст. наук: 07.00.06. / НАН Ук
раїни. Ін-т історії України. — К., 1996. -  49 с.

Серед наукових установ та товариств України ХІХ-ХХ ст., 
що займалися пам’яткознавчою діяльністю, згадуються 
місцеві вчені архівні комісії (с. 24-25).

213. ЛозицькийВ. Управління архівною справою в Україні: історія, 
проблеми, перспективи І І Константи: Альманах соціальних дос
ліджень. -  1996. -  № 2. -  С. 5-9.

Проекти архівної реформи в Україні у 1917-1918 pp. із за
лученням існуючих вчених архівних комісій.

214. Коваль О. М. В. Модзалевський і архівна реформа в Україні 
(1918-1920) І І Українське архівознавство: історія, сучасний стан 
та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конференції. -  К., 1997. -
Ч. І .-С . 253-258.

Згадка про плани Архівно-бібліотечного відділу щодо ви
користання губернських архівних комісій у справі розбу
дови архівної мережі на Україні.

215. Папакін Г. В. Павло Скоропадський та архівна справа в Ук
раїнській державі 1918 р. До постановки проблеми І І Україн
ське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук, 
доп. Всеукр. конференції. -  К., 1997. -  Ч. І. -  С. 118-123.

Місце вчених архівних комісій у проектах архівної рефор
ми на Україні.

216. Симоненко І. Дослідження пам’яток українського козацтва 
губернськими вченими комісіями України (кін. XIX -  поч.
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XX ст.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. -  
К., 1997. -  Вип. 6. -  С. 49-60.

217. Архівознавство: Підручник / Редкол.: Я. С. Калакура та ін. -  
К., 1998.-316  с.

Про ГВАК у параграфах 8 (підпункт “Діяльність губернсь
ких учених архівних комісій”, с. 51-52) та 9 (“Архіви та 
архівна справа доби визвольних змагань і відновлення Ук
раїнської держави (1917-1920 рр.)’\  с. 53-54), де архівні 
комісії згадуються у проекті архівної реформи 1918 р.

218. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних зма
гань (1917-1921 рр.): 36. наук. пр. / Редкол.: В. С. Лозицький 
(відп. ред) та ін. -  К., 1998. -  276 с.

У статтях В. Болдирєва, І. Матяш, М. Савченко, В. Мане- 
люк, Г. Папакіна, В. Ляхоцького—про плани розбудови дер
жавної архівної системи України за часів Центральної Ради, 
Гетьманату та Директорії УНР. Дані про наміри викорис
тання у цих планах потенціалу існуючих на той час губер
нських архівних комісій та створення нових (Волинської).

219. Болдырев В. В. Архівна справа в Україні 1917-1920 рр. Дме. 
№218. -С . 80-87.

220. Калакура Я. С. Національні історико-архівні традиції як чин
ник українського державотворення 1917-1921 рр. Див. № 218. -  
С. 5-11.

221. Ковальчук Г. /. Питання архівної справи на сторінках журналу 
“Наше минуле”. Див. № 218. -  С. 39-46.

222. Ляхоцъкий В. П. 1.1. Огіенко та архівна справа України. Див. 
№ 218.-  С. 199-208.

223. Матяш І. Б. Основні проблеми архівного будівництва доби 
визвольних змагань. Див. № 218. -  С. 11-25.

224. Папакін Г. В. Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до 
правомірності формулювання питання). Див. № 218. -С . 166-184.

225. Савченко М. Б., Манелюк Ю. М. Правові аспекти розвитку ар
хівної справи в Україні 1917-1921 рр. (за лекціями В. Нікітіна). 
Див. № 218. -  С. 71-76.

226. Сендик 3. О. Діяльність органів влади щодо охорони, обліку
і концентраціїархівних матеріалів (1917-1920 рр.).Дш. №218. -  
С. 26-38.
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226а. Гапієнко А. А. Пам’яткоохоронна діяльність земських уста
нов Ченігівської та Полтавської губерній 11 Україна і Росія в 
панорамі століть: 36. наук. пр. на пошану проф. К. М. Ячмені- 
хіна. -  Чернігів: Сіверянська думка, 1998. -  С. 268-281. 

Згадується пам’яткоохоронна діяльність Чернігівської та 
Полтавської ГВАК, фінансова допомога цим організаціям 
з боку місцевих земств та співпраця земських діячів з арх
івними комісіями.

227. Матяги І. Б. Архівна справа в Україні 1917-1921 рр.: особи, 
події, здобутки І І Пам’ятки: археогр. щорічник. -  К., 1998. -  
Т. 1 .-С . 4-10.

Заходи всіх урядів, що діяли на території України (з верес
ня 1917 по серпень 1919 рр.), у справі архівного реформу
вання. Дані про плани залучення наявних вчених архівних 
комісій до цієї справи.

228. Матяги І. Б. Маловідомі сторінки історії архівної справи 
мовою документів 11 Пам’ять століть. -  К., 1998. -  № 6. -  
С. 54-65.

Згадки про контакти Архівно-бібліотечного відділу доби 
Центральної Ради з місцевими ГВАК. Губернські архівні 
комісії у планах архівної реформи в Україні.

229. Хроніка архівного будівництва в Україні (1917-1921 рр.) / 
Упоряд.: О. Шевченко II Пам’ятки: археогр. щорічник. -  К., 1998. -  
Т. 1 .-С . 11-30.

230. Симоненко І. Пам’яткоохоронна діяльність вчених архівних 
комісій України І І Вісн. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та 
культури. -  1998. -  № 2. -  С. 23-37.

231. Гапієнко А. А. Участь земств Лівобережної України в історико- 
краєзнавчому русі (1870-ті- 1918 рр.): Автореф. дис.... канд. 
іст. наук: 07.00.01. / НАН України. Ін-т історії України. -  К., 
1999. -  19 с.

Фінансування земствами діяльності місцевих ГВАК. Участь 
земських діячів -  членів відповідних вчених архівних 
комісій у створенні музейних закладів, пам’яткоохоронній 
роботі, історико-краєзнавчих дослідженнях.

232. Склярова О. Губернські вчені архівні комісії в Україні кінця
XIX -  початку XX ст.: українознавчий аспект діяльності 11 
Україна, українці, українознавство у XX ст. в джерелах,
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документах: 36. наук. пр. -  К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 
1999.-С . 87-93.

233. Симоненко І. Вклад вчених архівних комісій у розвиток ме
режі місцевих музеїв України // Музей на рубежі епох: минуле, 
сьогодення, перспективи. -  К., 1999. -  С. 35-37.

234. Симоненко І. М. Внесок вчених архівних комісій України у роз
виток історичного краєзнавства на Україні // Історія України: 
Маловідомі імена, події, факти. -  К., 1999. -  Вип. 6. -  С. 41-46.

235. Симоненко І. Історіографія вчених архівних комісій України 
(в контексті генези вітчизняної історичної науки) // Наук. зап. 
[Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев- 
ського НАН України]. 36. пр. молодих вчених та аспірантів. -  
К., 1999.-Т . 4 .-С . 350-372.

236. Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / 
Держкомархів України. УДНД1АСД. -  К., 2000. -  592 с.

Побіжно -  про ГВАК у зв’язку з проектами архівної ре
форми (с. 83-129).

237. Ляхоцький В. П. Архівні комісії // Енциклопедія Сучасної Ук
раїни. -  К., 2001. -  Т. 1. -  С. 709.

238. Симоненко 1. М. Вчені архівні комісії в Україні: історія, 
діяльність, здобутки (кінець XIX -  початок XX ст.): Автореф. 
дис. канд. іст. наук: 07.00.06. / НАН України. Ін-т історії 
України. -  К., 2001. -  20 с.

239. Симоненко І. М. Вчені архівні комісії в Україні: історія, 
діяльність, здобутки (кінець XIX -  початок XX ст.): Дис... канд. 
іст. наук: 07.00.06. -  К., 2001. -  346 арк. -  На правах рукопису.

Структура: І. Висвітлення діяльності вчених архівних 
комісій у вітчизняній історіографії; II. Становлення мережі 
вчених архівних комісій; III. Організація і діяльність вче
них архівних комісій у межах України; IV. Напрями роботи 
губернських вчених архівних комісій; Висновки; Додатки.

240. Симоненко І. М. Вчені архівні комісії України: надбання та 
досвід // Праці Центру пам’яткознавства. -  К., 2001. -  Вип. 3. -  
С. 13-33.

241. Архівознавство: Підручник / За заг. ред. Я. Калакури та І. Ма
тяш. — 2-е вид -  К.: Видавн. дім “КМ Академія”, 2002. -  356 с.
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Стисло -  про історію ГВАК у окремому розділі параграфу 
(с. 58-59).

242. Заремба С. Нариси з історії українського пам’яткознавства. -  
K.: TOB “Вид-во Аратга”, 2002. -  204 с.

Про діяльність ГВАК в окремому параграфі: “Губернські 
вчені архівні комісії (ГВАК)” (с. 43-48).

243. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. /. Матяги 
та К  Климовой -  K.: Видавн. дім “KM Академія”, 2002. -  612 с.

Розділ “Архіви України в умовах реорганізації архівної 
справи в Росії кінця XIX -  початку XX ст.” (Я. С. Калакура,
І. Н. Войцехівська), параграф “Діяльність губернських уче
них архівних комісій на теренах України (с. 301-312): Стан 
збереження документів в українських архівах у XIX -  на 
поч. XX ст., факти їх масової загибелі. Заснування і 
діяльність місцевих архівних комісій: Чернігівської, Хер
сонської, Катеринославської, Полтавської, Київської.

244. Симоненко /. Поєднання архівної роботи та краєзнавчих дослід
жень у діяльності губернських вчених архівних комісій // 
Стуції з арх. справи та документознавства. -  K., 2003. -  Т. 9. -  
С .11-14.

6. Література про діяльність Таврійської ГВАК

1887-1920
245. Дашков Ф. Ф. Таврическая ученая архивная комиссия // Крым. -  

1888. -  25 марта.

246. Исторический музей // ИВ. -  1900. -  нояб. -  С. 758.
Передрук відомостей з кримських газет про дозвіл відкри
ти в Бахчисараї при Таврійській ГВАК історичний музей.
У майбутньому музеї, що розміститься у ханському палаці, 
будуть зберігатися виключно старожитності Криму. Над
ходження перших пожертв.

247. Маркевич А. И. К истории крымских архивов // Тр. XIII архео
логического съезда в Екатеринославе, 1905.-М ., 1908.-Т . II. -  
С. 166-173.

Факти руйнації місцевих архівів.

247а. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -  1909. -  окт. -  С. 323-324. -  Рец. 
на кн.: Известия таврической ученой архивной комиссии. -
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№№ 42-43. Под ред. А. И. Маркевича. Симферополь, 
1908-1909.

Висока оцінка діяльності Таврійської ГВАК. Опис змісту 
двох випусків часопису комісії.

2476. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -  1910. -  окт. -  С. 348-350. -  
Рец. на кн.: Известия таврической ученой архивной комис
сии. -№  44. Под ред. А. И. Маркевича. Симферополь, 1910. -  
131 с.

Рецензія на черговий випуск праць комісії.

248. Маркевич А. И. Отчет о деятельности комиссии за истекшие 
25-летие существования // Изв. Таврической УАК. -  1912. -  
№ 48.-С . 255-281.

Про обставини заснування Таврійської ГВАК, дії комісії з 
охорони історичних пам’яток Криму, фінансові питання. На
гальна необхідність реформування губернських архівних 
комісій та способи здійснення запропонованих перетворень.

248а. П. А. С. 25-летие существования Таврической ученой архи
вной комиссии // Таврический церковно-общественный вест
ник.-1 9 1 2 .-№  10-11.-С . 404-420.

1921-1960
249. Вернадский В. О научной работе в Крыму в 1917-1921 гг. // 

Наука и ее работники. -  1921. -  № 4. -  С. 3—12.
Серед численних наукових установ та товариств, що діяли 
в Криму під час революційних подій 1917-1920 рр., зга
дується і Таврійська ГВАК, її провідне місце. Процес по
ступового перетворення комісії у наукове товариство.

250. Маркевич А. И  Тридцатипятилетие существования Тавричес
кой Ученой Архивной Комиссии // РИЖ. -  1922. -  Кн. 8. -  
С .307-309.

Огляд результатів робота Таврійської ГВАК: заснування му
зею, пам’яткоохоронна діяльність, видавнича справа. Су
часний стан комісії, оцінений автором як перехідний до 
товариства.

251. Маркевич А. И  Краткий очерк деятельности Таврической Уче
ной Архивной Комиссии и Общества Истории, Археологии 
и Этнографии за 1887-1917 гт. // Изв. Таврического общества 
истории, археологии и этнографии. -  1928. -  Т. II (59). -  
С .181-187.
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Стисло -  про діяльність Таврійської ГВАК. Окремо -  ос
танні роки існування комісії і процес її перетворення у істо- 
рико-археологічне товариство.

252. [Кошлякова Е. А.] К 100-летию со дня рождения А. И. Марке
вича //В Д И ,- 1955.- № 4 .-  С. 173-175.

У контексті біографічного нарису життя А. Маркевича -  
схвальна оцінка наукової і популяризаторської діяльності 
Таврійської ГВАК.

1961-1990
253. Кошлякова Е. А. Памяти А. И. Маркевича // Известия Крымс

кого отдела географического общества СССР. -  Симферополь, 
1961.-Вып. 7 .-С . 233-238.

254. Неделина А. Хранители бесценных сокровищ // Крымская прав
да. -  1967. -  5 апр.

255. Філоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної 
комісії і Таврійського товариства історії, археології та етно
графії (1887-1929 рр.)//А У .- 1967.-№  1 .-С . 31-34.

Нарис історії комісії і товариства, написаний колишнім чле
ном. Статистичні дані про загальні здобутки Таврійської 
ГВАК: кількість переглянутих архівних справ, зібраних у 
музеї експонатів, проведених засідань та проголошених 
доповідей, обсяг публікацій.

256. Гордієнко Б. В. Таврійська учена архівна комісія губернська // 
РЕГУ. -  K.: УРЕ, 1972. -  Т. 4. -  С. 247-248.

257. Філгмонов С. Б. Історико-краєзнавча діяльність Таврійської 
вченої архівної комісії І І Республікан. конф. з ісг. краєзнавства. -  
K., 1980.-С . 80-81.

258. Філімонов С. Б. Археографічна діяльність Таврійської вченої 
архівної комісії // Друга республікан. конф. з іст. краєзнавства. -  
K., 1982.-С . 62-63.

Плани діячів Таврійської ГВАК щодо видання історичних 
джерел з історії Криму.

259. Филимонов С. Б. Документальные материалы Таврической уче
ной архивной комиссии и Таврического общества истории, 
археологии и этнографии 1920-1931 гг. // АЕ за 1982 г. -  М., 
1983.-С . 203-208.
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Розгляд малодослідженого періоду існування Таврійської 
вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, ар
хеології та етнографії у 1920-1931 pp. (на основі архівних 
матеріалів).

260.Данилова Э., Успенская В. Собиратели и хранители бесценных 
сокровищ // Крымские каникулы. -  Симферополь: Таврия, 1985. -  
Кн. 2 .-С . 132-148.

Історія Таврійської ГВАК, викладена у популярній формі.

261. Филимонов С. Б. О подготовке A. JI. Бертье-Делагардом к печа
ти перевода сочинения ГГ. С. Палласа о Крыме // АЕ за 1983 г. -  
М., 1985.-С . 270-272.

262. Автобиография А. И. Маркевича (1934) / Подгот. В. Ф. Козлов Н 
АЕ за 1987 г.-М ., 1988.-С . 312-316.

Колишній голова Таврійської ГВАК -  побіжно про свою 
роботу в комісії.

263. Дружинин С. А., ТкачукА. П. Краеведческая деятельность Тав
рической Ученой архивной комиссии и Таврического обще
ства истории, археологии и этнографии (1887-1929 гг.) // Вто
рая Всесоюз. конф. по ист. краеведению (апр. 1989 г.): Тез. докл. 
и сообщений. -  Пенза, 1989. -  С. 83-84.

264. Филимонов С. Б. Б. Д. Греков -  член краеведческих обществ //
IV респ. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  К., 1989. -  С. 75-76.

265. ФшимоновС. Б., ШарапаВ. Ф. [Краеведение в Крыму в 1917— 
1929 гг.] // Крымская АССР (1921 -1945): Вопросы -  ответы. -  
Симферополь, 1990. -  Вып. 3. -  С. 124-129.

1991-1995
266. Непомнящий А. А. В. Д. Смирнов -  историк Крыма// Материа

лы по археологии, истории и этнографии Таврии. -  Симферо
поль: Таврия, 1991. -  Вып. 2. -  С. 156-160.

Співпраця В. Д. Смирнова з Таврійською ГВАК: проголо
шення доповідей на засіданнях комісії, публікація повідом
лень в “Известиях 'ПАК”.

267. Непомнящий А. А. Основные направления историко-краевед
ческих исследований в Крыму во II половине XIX века //
V Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  К.; Кам’янець-По- 
дільський, 1991.-С . 50-52.
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268. Филимонов С. Б. Краеведческие организации Европейской Рос
сии и документальные памятники (1917-1929 гг.). -  М., 1991. -  
208 с.

Згадка про процес перетворення вчених архівних комісій 
Російської імперії у науково-краєзнавчі товариства поре- 
волюційного часу (с. 29-30). Дані про діяльність Таврій
ської ГВАК з дослідження архівів і збереження пам’яток 
історії та культури (с. 54-56).

269. Филимонов С. Б. Проблемы истории народов Крыма в неопуб
ликованных протоколах заседаний Таврической ученой архи
вной комиссии и Таврического общества истории, археологии 
и этнографии 1920-1931 гг. // Проблемы истории Крыма: Тез. 
докл. науч. конф. -  Симферополь, 1991. -  Вып. 2. -  С. 54-56.

270. Ганкевич В. Ю. И. Гаспралы ве ТИАК // Янъы Дюнья. -  1992. -  
З апр. [кримськотатарською мовою]

Участь І. Гагринського у роботі Таврійської ГВАК.

271. Непомнящий А. А. Из истории создания музеев в Крыму в кон
це XIX -  начале XX вв. // Культура Крыма на рубеже веков 
(XIX-XX вв.): Материалы респ. науч. конф. (27-29 апр. 1993). -  
Симферополь, 1993. -  С. 95-96.

272. Непомнящий А. А. К вопросу об историко-краеведческом на
следии Н. А. Маркса // Південний архів. -  Херсон, 1993. -  
Вип. 2 .-С . 46-50.

273. Непомнящий А. А. Музей Таврической ученой архивной ко
миссии и развитие исторического краеведения в Крыму в кон
це XIX -  начале XX веков // Шоста Всеукр. наук. конф. з іст. 
краєзнавства. -  Луцьк, 1993. -  C. 338-339.

274. Шарапа В. Ф., Непомнящий А. А. Лашков Ф. Ф. -  краевед Кры
ма // Материалы по археологии, истории и этнографии Тав
рии. -  Симферополь: Таврия, 1993. -Вып. 3. -С . 175-181.

Участь Ф. Ф. Пашкова у роботі Таврійської ГВАК з часу її 
заснування 1887 р. до гибелі дослідника у 1917 р.

275. Філімонов С.. Б. Роль Таврійської вченої архівної комісії у збе
реженні культурно-історичної спадщини в роки революції і гро
мадянської війни // VI Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  
Луцьк, 1993. -С . 158-159.
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276. Шаріпова Л. Передмова // Вісті Таврійської вченої архівної 
комісії і Таврійського товариства історії, археології та 
етнографії (1887-1931): Бібліогр. покажчик. -  К., 1994.- 
С. 5-28.Див. № 70.

Історія Таврійської ГВАК, дані про особовий склад комісії, 
труднощі в роботі. Перелік здобутків комісії в архівній та 
видавничій справах.

277. Выоницкая Л. Н. Таврическая ученая архивная комиссия и про
блемы охраны и использования памятников истории и культу
ры // Тез. междунар. конф. “Византия и народы Причерноморья 
и Средиземноморья в ранее средневековье (IV-IX вв.)”: Сек
ция охраны памятников археологии. -  Симферополь, 1994. -  
С. 7-8.

278. Непомнящий А. А. Розвиток історичного краєзнавства в Криму
в другій половині ХГХ -  початку XX століть: Авгореф. дис канд.
ісг. наук: 07.00.02. / Дніпропетр. держ. ун-т. -  Д., 1994. -  21 с.

279. Непомнящий А. А. Развитие исторического краеведения в Кры
му во 2-й половине XIX -  начале XX веков: Дис. канд. ист. 
наук: 07.00.02. -  Д., 1994. -  273 л. -  На правах рукописи.

Таврійська ГВАК як провідний осередок кримських істо- 
риків-краєзнавців кін. XIX -  поч. XX ст. У розділі “Діяль
ність історико-краєзнавчих закладів” архівній комісії при
ділено головну увагу (л. 134-152). Окремо -  про музейну 
діяльність цієї комісії (л. 163-165).

280. ПотехінД. В. Вклад “Таврійської вченої комісії” і “Таврійсь
кого товариства історії, археології та етнографії” у вивчення 
історії Криму: Автореф. дис.... канд. іст. наук: 07.00.09. / АН 
України. Ін-т історії України. -  К., 1994. -16 с.

281. Потехін Д. В. Вклад “Таврической ученой архивной комис
сии” и “Таврического общества истории, археологии и этно
графии” в изучение истории Крыма: Дис. канд. ист. наук: 
07.00.09. -  К., 1994. -  236 л. -  На правах рукописи.

Дослідження видань Таврійської ГВАК: їх систематизація, 
аналіз публікацій, інші статистичні викладки. Наукова спад
щина комісії -  у вигляді переліку публікацій, систематизо
ваних за окремими історичними періодами (від первісного 
ладу до поч. XX ст.).
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282. Филимонов С. Б. Доклады о Крымской войне на заседаниях 
ТУАК- ТОИАЭ // Материалы междунар. науч. конф. “Восточ
ная (Крымская) война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя”. -  
Симферополь, 1994. -  С. 82-84.

283. Филимонов С. Б. Материалы о П. И. Кеппене на страницах 
“Известий” Таврической ученой архивной комиссии и ее архи
ве // Академик Петр Иванович Кеппен (1793-1864): Материа
лы науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения и 
130-летию со дня смерти П. И. Кеппена (Симферополь, 23 мая 
1994 г.). -  Феодосия, 1994. -  С. 29-30.

284. Филимонов С. Б. Крым, 1917-1920 годы: Таврическая ученая 
архивная комиссия и памятники культуры // Крымский музей. -
1994.-№  1.-С . 95-101.

Робота, яку здійснювали члени Таврійської ГВАК у 1917- 
1920 рр. Тексти звітів комісії за цей період діяльності (ви
тяги зі звітів за 1920-1921 рр. за архівними матеріалами).

285. Гсшкевич В. Ю. Участь І. Гагринського в роботі Таврійської 
вченої архівної комісії // VII Всеукр. наук. конф. “Історичне 
краєзнавство в Україні: традиції і сучасність”. -  К.: Рідний край,
1995.-С . 42-43.

286. Гарагуля В. К. С тревогой и надеждой. Таврическая ученая ар
хивная комиссия в годы гражданской войны // Изв. Крымского 
краеведческого музея. -  1995. -  № 11. -  С. 23-33.

Огляд діяльності Таврійської ГВАК у 1917-1920 рр., вик
ладений за тогочасними протоколами комісії.

287. Непомнящий А. А. В. Д. Смирнов -  Къырым ханлыгьынынъ 
тедкъикъатчысы // Йылдыз. -  Симферополь, 1995. -  № 3. -
С. 155-162. [кримськотатарською мовою]

288. Непомнящий А. А. Изучение истории народов Крыма в начале
XX века // Проблемы межнациональных отношений в Крыму 
в XX столетии: Материалы респ. науч.-практ. конф. -  Симфе
рополь, 1995. -  С. 2-3.

289. Непомнящий А. А. Историческое краеведение в Крыму (2 пол.
XIX -  нач. XX веков): Библиогр. указ. -  Симферополь: Изд-во 
СГУ, 1995.-64 с.

Біографічні нариси кримських краєзнавців, більшість з яких 
були членами Таврійської ГВАК (с. 30-45). Згадка про музеї, 
засновані цією архівною комісією (с. 55-56).

88



290. Непомнящий А. А. Л. П. Колли и развитие исторического крае
ведения в Крыму в начале XX века // VII Всеукр. наук. конф. 
“Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність”. -  К.: 
Рідний край, 1995. -  Ч. І. -  С. 49-51.

291. Непомнящий А. А. Развитие исторического краеведения в Кры
му в XIX -  начале XX века: Учеб. пособие. -  Симферополь: 
Таврия, 1995. -  105 с.

Про Таврійську ГВАК та її музей у розділах “Основные на
правления деятельности Таврической ученой архивной ко
миссии” (с. 30-45), “Историко-краеведческая работа музе
ев Крыма в XIX -  начале XX века” (с. 54-56).

292. Ушатая Р. И. А. И. Маркевич и ТУАК // Известия Крымского 
респ. краеведческого музея. -  1995. -  № 10. -  С. 13-18.

Адміністративна і наукова діяльність А. Маркевича 
в Таврійській ГВАК.

293. Филимонов С. Б. К вопросу о роли Таврической ученой архи
вной комиссии и Таврического общества истории, археологии 
и этнографии в развитии науки и культуры в Крыму // Архив -  
музеям Крыма: Материалы науч.-практ. конф., посвященной 
75-летию Центрального гос. архива Крыма (19 мая 1994 г.). -  
Симферополь, 1995-С . 14-19.

294. Филимонов С. Б. Таврическая ученая архивная комиссия в годы 
революции и Гражданской войны (1917-1920) // Революция и 
гражданская война 1917-1920 годов: новое осмысление: Ма
териалы междунар. науч. конф. -  Симферополь: Крымский 
архив, 1995.-С . 99-101.

295. Філімонов С. Б. Науково-культурна спадщина Таврійської вче
ної архівної комісії та Таврійського товариства історії, архео
логії та етнографії // VII Всеукр. наук. конф. “Історичне крає
знавство в Україні: традиції і сучасність”. -  К.: Рідний край,
1995.-С . 32-33.

1996-2003
296. Верба І. В. Археографічна діяльність Н. Д. Полонської-Васи- 

ленко. -  К., 1996. -  38 с.
Пошукова робота Н. Полонської-Василенко в сімферо
польських архівах у 1916 р., обрання її членом Таврійської 
ГВАК (с. 4-5).
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297. Непомнящий А. А. Российская интеллигенция и изучение 
Крыма в первой трети XX века // Российская интеллигенция 
на историческом переломе. Первая треть XX века: Тез. 
докл. и сообщ. науч. конф. -  СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. -  
С .17-20.

298. Филимонов С. Б. Пушкиноведение в деятельности ТУАК и 
ТОИАЭ // Литература и религия: Шестые крымские пушкинс
кие междунар. чтения: Материалы. -  Симферополь: Крымс
кий архив, 1996. -  С. 44-46.

299. Филимонов С. Б. Таврическая ученая архивная комиссия в 1917— 
1920 годах // Крымский архив. -  1996. -  № 2. -  С. 75-82.

300. Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти Крыма. -  
Симферополь: Таврия, 1996. -  120 с.

Про науково-культурну спадщину Таврійської ГВАК і Тав
рійського товариства історії, археології і етнографії. Про
цес організації комісії, історія існування (особливо у 1917—
1920 рр.), усі напрями і форми діяльності. Названо всіх 
видатних науковців, державних та культурних діячів -  
членів Таврійської ГВАК. Головні підсумки діяльності 
комісії і товариства, причини історіографічного забуття цих 
організацій. Історіографія Таврійської ГВАК (с. 27). У до
датках -  покажчики до протоколів засідань комісії і това
риства: перелік доповідачів і доповідей, іменний, геогра
фічний та предметно-тематичний.

301. Филимонов С. 27., Храпунов И. Н. Николай Львович Эрнст -  
исследователь истории и древностей Крыма // Материалы по 
археологии, истории и этнографии Таврии. -  Симферополь: 
Таврия, 1996. -  Вып. 5. -  С. 242-255.

М. Л. Ернст на посадах секретаря (1923-1930) та голови 
(1930-1931) Таврійського товариства історії, археології та 
етнографії -  реорганізованої Таврійської ГВАК.

302. Шубина Т. Убийство в Мамаке І І Изв. Крымского краеведчес
кого музея. -  1996. -  № 13. -  С. 38-48.

Нарис життя кримського історика Ф. Лашкова. Його робо
та в Таврійській ГВАК на посаді керуючого справами комісії 
і в останній період життя.

303. Колесникова Н  Н. Первые страницы крымской библиографии І І 
Изв. Крымского краеведческого музея.-1997.-№ 10.-С . 32-38.
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Про бібліографічні покажчики “Taurika”, складені А.Мар- 
кевичем і опубліковані на сторінках часопису Таврійської 
ГВАК.

304. Непомнящий А. А. Арсеній Іванович Маркевич і розвиток ар
хівної справи в Криму // Українське архівознавство: історія, 
сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. -  K.,
1997.-Ч . І .-С . 225-235.

Діяльність А. Маркевича в Таврійській ГВАК за весь час 
існування комісії і товариства (1887-1931).

305. Филимонов С. Б. Архивное дело в Крыму в конце XIX -  начале 
XX века // Українське архівознавство: історія, сучасний стан 
та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. -  K., 1997. — Ч. І. — 
С. 116-117.

Діяльність Таврійської ГВАК у справі організації кримсь
ких архівів (1917-1920 рр.).

306. Филимонов С. Б. Доклады о русских писателях и поэтах на 
заседаниях Таврической ученой архивной комиссии и Таври
ческого общества истории, археологии и этнографии // Рус
ская литература и провинция: Седьмые Крымские Пушкинс
кие междунар. чтения: Материалы. -  Симферополь: Крымс
кий архив, 1997. -  С. 153-155.

307. Филимонов С. Б. Из истории научной и культурной жизни в 
Крыму в конце XIX -  1-й трети XX вв. // Гражданское обще
ство и социальные права: Материалы междунар. науч. конф. 
(5-11 окт. 1997 г.). -  Симферополь, 1997. -  Кн. 2. -  С. 56-60.

308. Филимонов С. Б. “Моя автобиография” А. И. Маркевича // 
Археология Крыма. -  Симферополь, 1997. -  Т. 1. -  № 1. — 
С .185-188.

309. Непомнящий A. A. А. Н. Самойлович- Кьырым тарихы ве этно- 
графиясынынъ тедкъикъатчысы // Йылдыз. — Симферополь,
1998. -  № 9. -  С. 154-166. [кримськотатарською мовою]

310. Непомнящий А. А. Арсений Маркевич -  организатор краевед
ческого движения в Крыму // Ученые зап. Симферопольского 
гос. ун-та. -  Симферополь, 1998. -  № 8 (47). -  С. 23-34.

Активна діяльність А. Маркевича в Таврійській ГВАК і 
Таврійському товаристві історії, археології та етнографії 
від часу заснування комісії у 1887 р. до ліквідації товари
ства у 1931 р.
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311. Непомнящий А. А. Источниковая база изучения исторического 
краеведения Крыма в 1917-1920 гг. // Архівна та бібліотечна 
справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): 36. 
наук. пр. -  К., 1998. -  С. 80-87.

Діяльність Таврійської ГВАК та її окремих членів у 1917—
1919 рр. Окремо -  про малодосліджене особисте листуван
ня кримських краєзнавців.

312. Непомнящий А. А. Історичне краєзнавство Криму в науковій 
спадщині О. М. Самойловича // Бібліотечне краєзнавство у 
відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали 
наук.-практ. конф. (26-27 травн. 1997 р.) / ДІБУ. -  К., 1998. -  
С. 226-234.

Участь О. Самойловича у роботі Таврійської ГВАК впро
довж 1912-1917 рр.: консультації, проголошення повідом
лень, публікація досліджень в “Известиях ТУАК”.

313. Непомнящий А. А. Найстаріше історико-краєзнавче товариство 
в Криму І І Пам’ять століть. -  К., 1998. -  № 6. -  С. 66-71.

Нарис історії діяльності Таврійської ГВАК.

314. Непомнящий А. А. Невідомі джерела до біографії Арсенія Мар
кевича//АУ. -  1998.-№  1-6.-С . 121-127.

315. Непомнящий А. А. Новые источники о развитии исторического 
краеведения Крыма // ОА. -  1998. -  № 4. -  С. 25-28.

Краєзнавча діяльність Таврійської ГВАК та окремих її 
членів у 1917-1920 рр.

316. Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведе
ния Крыма в XIX -  начале XX века. -  Симферополь: Таврида,
1998.-208 с.

Нарис діяльності комісії за весь час її існування (розділ “Тав
рическая ученая архивная комиссия -  центр крымоведчес- 
ких исследований (1887-1923)”, с. 75-84). Біографічні дані 
про провідних діячів Таврійської ГВАК, їхню діяльність в 
комісії (розділ “Вклад краеведов Крыма в развитие истори
ческих исследований”). Згадується діяльність Таврійської 
архівної комісії у 1917-1920 рр. (розділ “Историческое крае
ведение Крыма в революционные годы”, с. 199-201).

317. Филимонов С. Б, Малоизвестное о профессоре Таврического 
университета историке Г. В. Вернадском // Культура народов 
Причерноморья. -  1998. -  № 4. -  С. 157-159.
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Про роботу Г. В. Вернадського в Таврійській ГВАК у 1918—
1920 рр. на основі маловідомих джерел. Перелічені його 
дії на посаді завідуючого архівом комісії та наукові доповіді, 
проголошені на засіданнях ГВАК.

318. Непомнящий А. А. Историко-краеведческая деятельность
А. Л. Бертье-Делагарда (по новым архивным документам) // 
Наук. зап. [Ін-ту укр. археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського НАН України]: 36. пр. молодих вчених 
та аспірантів. -  К., 1999. -  Т. 3. -  С. 180-191.

Участь О. Л. Бертьє-Делагарда у роботі Таврійської ГВАК.
Його пропозиції щодо видавничої діяльності комісії у 1917—
1919 рр. Доля колекцій та архіву вченого.

319. Непомнящий А. А. Крымоведческие исследования в Одессе в 
середине XIX -  начале XX века // Культура народов Причер
номорья. -  Симферополь, 1999.-№  7 .-С . 101-118.

320. Непомнящий А. А. О роли Н. И. Веселовского в изучении исто
рии и этнографии Крыма (по материалам архивов Москвы и 
Санкт-Петербурга) // Архівознавство. Археографія. Джерело
знавство: Міжвід. зб. наук. пр. -  К., 1999. -  Вип. 1. Архів 
і особа.-С. 182-191.

321. Непомнящий А. А. Полонская-Василенко Н. Д. и развитие исто
рического краеведения Крыма в первой трети ЮС века // Істо
рія України: Маловідомі імена, події, факти: 36. статей. -  К.: 
Рідний край, 1999. -  Вип. 6. -  С. 302-307.

Співпраця Н. Д. Полонської-Василенко з членами Таврій
ської ГВАК, її доповіді на засіданнях цієї комісії у 1916—
1917 рр.

322. Непомнящий А. А. Слово о первом декане (А. Н. Деревицкий) // 
Ученые зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. -  
Симферополь, 1999.-Т . 12(51).-№  1 .-С . 100-105.

Активна робота О. М. Деревицького в Таврійській ГВАК і 
Таврійському товаристві історії, археології та етнографії 
(1918-1931 рр.).

323. Непомнящий А. А. Служители культа в развитии историческо
го краеведения Крыма. Историко-биографический аспект // 
Крымский архив. -  1999. -  № 5. -  С. 77-91.

Кримські священики-краєзнавці -  члени Таврійської ГВАК:
О. В. Дроздов, архімандрит Євгеній, О. В. Іванов, Д. А. Мар
ков, О. Г. Назаревський та ін. (с. 81-82).
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324. Непомнящий А. А. Українські історики та вивчення Криму в 
1918р.// Студії з арх. справи та документознавства. -  K., 1999. -  
Т. 5 .-С . 200-201.

Співпраця київських та одеських істориків (М. В. Довнар- 
Запольського, Н. Д. Поло не ь кої- В асил е н ко, І. А. Линничен- 
ка та ін.) з Таврійською ГВАК.

325. Шарапа В. Ф., Непомнящий А. А. Кримський краєзнавець 
Ф. Ф. Дашков (1858-1917 рр.). За новими архівними докумен
тами // Осягнення історії: 36. наук. пр. на пошану проф. Мико
ли Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. -  Острог; Нью- 
Йорк, 1999. -  С. 525-533.

Ф. Ф. Лашков як один з організаторів Таврійської ГВАК, 
перший керуючий справами комісії та її активний співро
бітник з 1887 по 1917 рр.

326. Филимонов С. Б. А. С. Пушкин и Крым (Пушкиноведческая 
деятельность Таврической ученой архивной комиссии и Тав
рического общества истории, археологии и этнографии // Крым
ский архив. -  1999. -  № 4. -  С. 19—24.

327. Филимонов С. Б. “А. С. Пушкин как историк”: Последний на 
Родине научный доклад Г. В. Вернадского // Пилигримы Кры
ма -  Осень’98: Путешествия по Крыму, путешественники
о Крыме: Материалы междунар. науч. конф. -  Симферополь: 
Крымский архив, 1999. -  С. 274-278.

328. Филимонов С. Б. Вопросы истории христианства в Крыму 
в докладах Таврической ученой архивной комиссии и Таври
ческого общества истории, археологии и этнографии // Крым
ский архив. -  1999. -  № 5. -  С. 115-119.

Представники духовенства -  члени Таврійської ГВАК. Пе
релік доповідей та повідомлень з питань християнства, про
голошених на засіданнях Таврійської архівної комісії.

329. Филимонов С. Б. Кубанский казачий историк и архивист 
П. П. Короленко -  член Таврической ученой комиссии // 
Тез. докл. и сообщ. Междунар. науч.-практ. конф., посвящен
ной 150-летию со дня рождения Ф. А. Щербины. -  Краснодар,
1999.-С. 188-190.

330. Филимонов С. Б. Пушкиноведческая деятельность Тавричес
кой ученой архивной комиссии и Таврического общества
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истории, археологии и этнографии // Вестник архивиста. Спец. 
выпуск, посвященный 200-летнему юбилею А. С. Пушкина. -  
М., 1999.-С . 252-260.

331. Филимонов С. Б. Роль Таврической ученой архивной комиссии 
и Таврического общества истории, археологии и этнографии в 
развитии науки и культуры в Крыму // Історія України: Мало
відомі імена, події, факти. -  К., 1999. -  Вип. 6. -  С. 46-52.

Стисло -  про історію Таврійської ГВАК. Найважливіші 
підсумки діяльності комісії, причини замовчування її здо
бутків у радянські часи.

332. Ганкевич В. На службе правде и просвещению: Краткий био
граф. очерк Исмаила Гаспринского (1851-1914). -  Симферо
поль: Доля, 2000. -  328 с.

Окремий розділ -  “И. Гаспринский -  действительный член 
Таврической ученой архивной комиссии” (с. 82-91). Участь
І. Гаспринського в археологічних розкопках поблизу Бах
чисараю, організації історико-етнографічного музею в Бах
чисарайському палаці, діяльність як експерта кримськота
тарських манускриптів.

333. Колесникова Н. Н. Арсений Маркевич -  организатор Всерос
сийского книгообмена // Седьмая междунар. конф. “Крым 
2000”: Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые 
технологии и новые формы сотрудничества. Тема 2000 года: 
Библиотеки, издательства, книгораспространение и образова
ние в едином информационном и социокультурном простран
стве: Тр. конф. -  Судак, 2000. -  Т. 2. -  С. 334-336.

Книгообмін, налагоджений А. 1. Маркевичем, між Таврій
ською ГВАК та 180 закладами, установами і 178 особами 
за весь час функціонування комісії.

334. Непомнящий А. А. Арсений Иванович Маркевич: библиогра
фический очерк по новым архивным материалам // Известия 
Крымского республиканского краеведческого музея. -  2000. -  
№ 15.-С . 65-75.

335. Непомнящий А. А. И. А. Линниченко и изучение Крыма в кон
це XIX -  первой трети XX века // Проблемы славяноведения: 
Сб. науч. статей и материалов. -  Брянск, 2000. -  Вып. 1. -  
С. 94-102.

Співпраця І. А. Линниченка з Таврійською ГВАК.
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336. Непомнящий А. А. И. А. Линниченко и Крым: от первого путе
шествия до профессора Крымского пединститута // Пилигри
мы Крыма -  Осень’99: Путешествия по Крыму, путешествен
ники о Крыме: Материалы IV Крымской междунар. науч.-практ. 
конф. -  Симферополь: Крымский архив, 2000. -  Т. 1. -  
С. 29-41.

337. Непомнящий А. А. Интеллектуальный потенциал Крыма в на
чале XX века: проблемы изучения и составления биобиблио
графии историков-крымоведов // Культура и интеллигенция 
России: Интеллектуальное пространство (Провинция и центр). 
XX век: Материалы Четвертой Всерос. науч. конф. -  Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2000. -  Т. 2. -  С. 46-51.

338. Непомнящий А. Історико-бібліографічний спадок Арсенія Мар
кевича: досвід аналізу і нові знахідки // Бібліотечна планета. -  
2000.-№  4 .-С . 36-37.

Побіжно -  про Таврійську ГВАК на тлі кримознавчої діяль
ності А. Маркевича.

339. Непомнящий А. А. К вопросу о развитии библиографии Крыма 
в последней трети XIX -  первой трети XX века // Седьмая конф. 
“Крым 2000”: Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы сотрудничества. Тема 2000 
года: Библиотеки, издательства, книгораспределение и обра
зование в едином информационном и социокультурном про
странстве: Тр. конф. -  Судак, 2000. -  Т. 2. -  С. 330-333.

340. Непомнящий А. А. Крым в научном наследии академика
А. Н. Самойловича // Самойлович А.Н. Избранные труды о Кры
ме. -  Симферополь: Доля, 2000. -  С. 8-18.

Участь О. Самойловича у роботі Таврійської ГВАК під час 
його етнографічних подорожей по Криму у 1912-1916 рр.

341. Непомнящий А. А. Крымоведческие историко-этнографичес
кие исследования в Москве (2 половина XIX -  начало XX века): 
Ист.-библиогр. исслед. // Библиотечное дело и краеведение: Сб. 
науч. трудов. -  К.; Симферополь: Доля, 2000. -  Вып. 2. -  
С. 83-129.

Серед московських дослідників історії та пам’яток Криму -  
активні члени Таврійської ГВАК: О. В. Орешников,
X. І. Кучук-Іоанесов та ін.
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342. Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели 
(XIX -  начало XX века): Биобиблиогр. исслед. -  Симферополь, 
2000. -  360 с.

Розділ: “Музеи Таврической ученой архивной комиссии в 
Симферополе и Бахчисарае” (с. 250-279). Дані про Таврій
ську ГВАК, її членів, напрями роботи. Діяльність О. Стеве- 
на, Ф. Лашкова, А. Маркевича з організації і розбудови 
музею комісії. Ініціатива членів комісії з утворення істори- 
ко-етнографічного музею в Бахчисараї.

343. Непомнящий А. А. Научная деятельность А. В. Орешникова 
в контексте изучения Крыма в конце XIX -  первой трети 
XX века // Гуманітарний журнал. -  2000. -  № 2 (6). -  С. 20-25.

344. Непомнящий А. А. Научное изучение этнографии народов Кры
ма в начале XX века // Археологія та етнологія Східної Євро
пи: матеріали і дослідження: 36. наук, робіт, присвяч. 135-річчю 
Одеського держ. ун-ту ім. 1.1. Мечникова. -  О.: АстроПринт,
2000.-С . 119-134.

345. Непомнящий А. А. Отгон Фердинандович Ретовский // Немцы 
в Крыму: Очерки истории и культуры / Сост. Ю. Н. Лаптев. -  
Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. -  С. 173-180.

346. Непомнящий А. А. Церковное краеведение в Крыму и краевед
ческая библиография // Рукописна та книжкова спадщина Ук
раїни: Археографічні дослідження унікальних архівних та 
бібліотечних фондів. -  К., 2000. -  Вип. 6.- С. 123-147.

Участь кримських священиків-краєзнавців -  О. В. Дроздо
ва, О. В. Іванова, О. Г. Назаревського та ін. -  в роботі Тав
рійської ГВАК (с. 130-131).

347. Филимонов С. Б. Из истории исторического краеведения в Кры
му в конце XIX -  первой трети XX вв. // Источниковедение и 
краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию служения Си- 
гурда Оттовича Шмидта Историко-архивному ин-ту / Редкол.:
В. Ф. Козлов и др .-М ., 2000. -  С. 315-318.

Нарис історії Таврійської ГВАК і Таврійського товариства 
історії, археології та етнографії. Головні підсумки діяль
ності цих організацій. Причини замовчування їх здобутків 
у радянській історіографії.

348. Филимонов С. Б. Крымчане -  Пушкину в 1899 и 1920 годах І І 
Пушкин и Крым: IX Крымские Пушкинские междунар. чте

97



ния. -  Симферополь: Крымский архив, 2000. -  Кн. 2. -  
С ,128-132.

349. Филимонов С. Б. О намечавшемся Таврической ученой архи
вной комиссии издании серии записок иностранцев о Крыме // 
Пилигримы Крыма -  Осень’99: Путешествия по Крыму, путе
шественники о Крыме: Материалы IV Крымской междунар. 
науч.-практ. конф. -  Симферополь: Крымский архив, 2000. -  
Т. 1 ,-  С. 272-273.

350. Филимонов С. Б. Тайны судебно-следственных дел: Докумен
тальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму. 
Симферополь: Таврия -  Плюс, 2000. -  128 с.

Доля репресованих в Криму у 1920-40 рр. політичних, куль
турних, наукових діячів, багато з яких були членами Таврій
ської ГВАК: О. Барт, С. Булгаков, П. Двойченко,
П. Нікольський, О. Стевен, М. Ернст та ін.

351. Непомнящий А. А. Арсений Маркевич — исследователь исто
рии Симферополя (По новым библиографическим источникам) // 
Історія України: Маловідомі імена, події, факти. -  К.; Донецьк: 
Рідний край, 2001.- Вип. 17.- С. 95-99.

Праця А. Маркевича в Таврійській ГВАК.

352. Непомнящий А. А. Бібліографічна спадщина історико-етногра- 
фічних досліджень Криму в кінці XVIII -  на початку 
XX століть: Автореферат дис... д-ра іст. наук: 07.00.08. / На
ціональна б-ка України імені В. І. Вернадського НАН України. -  
К., 2001.-32 с.

Проаналізовано основні форми діяльності Таврійської 
ГВАК, розглянуто публікації “Известий” цієї комісії. 
Підкреслюється провідна роль Таврійської вченої архівної 
комісії у справі об’єднання діяльності як місцевих крає
знавців, так і всіх кримознавців Російської імперії.

353. Непомнящий А. А. Из истории изучения Крыма в Петербурге 
в XIX веке //Невский архив: Историко-краеведческий сборник. -  
СПб.: Лики России, 2001. -  Вып. 5. -  С. 186-212.

354. Непомнящий А. А. Исследования Н. С. Державина в контексте 
историко-этнографического изучения Крыма в последней тре
ти XIX -  первой трети XX века // Буковинський історико-етно- 
графічний вісник. -  Чернівці: Золоті литаври, 2001. -  Вип. 3. -  
С. 78-80.
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355. Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Биб
лиография и архивы, конец XVII -  начало XX века. -  Симфе
рополь: Доля, 2001. -  816 с.

Перелік кримознавчих публікацій на сторінках “Известий 
Таврической ученой архивной комиссии”.

356. Непомнящий А. А. Крымские маршруты Н. Д. Полонской-Ва
силенко: Материалы киевских архивов о развитии историчес
ких исследований в Крыму в первой трети XX века // Пилиг
римы Крыма -  Осень’2000: Путешествия по Крыму, путеше
ственники о Крыме: Материалы V Крымской междунар. науч.- 
практ. конф. -  Симферополь: Крымский архив, 2001. -  Т. 2. -  
С. 92-100.

Участь Н. Полонської у роботі Таврійської ГВАК під час її 
наукових відряджень до Криму у 1916-1917 рр.

357. Непомнящий А. А. Наследие А. Н. Самойловича в контексте 
изучения Крыма І І Вестник БАЕ / Библиотечная Ассамблея Ев
разии. -  М., 2001. -  № 1. -  С. 48-54.

358. Непомнящий А. Наукова спадщина Василя Латишева: досвід 
кримознавчої біобібліографії // Наукові праці Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. -  К., 2001. -  
Вип. 7. -  С. 417-426.

359. Филимонов С. Б. Б. Д. Греков -  профессор Таврического уни
верситета // Москва -  Крым: Историко-публицистический аль
манах. -М ., 2001. -  Вып. 3. -  С. 161-168.

360. Непомнящий А. А. Арсений Маркевич и развитие историко
краеведческой библиографии Крыма в конце XIX -  начале
XX века // Историко-библиографические исследования: 
Сб. науч. тр. / Российская национальная б-ка. -  СПб., 2002. -  
Вып. 9. -  С. 66-96.

361. Непомнящий А. А. Изучение крымско-татарского народа в оте
чественной ориенталистике в начале XX века // Гасырлар ава- 
зы=Эхо веков -  Казань, 2002. -  № 3/4. -  С. 238-249.

362. Непомнящий А. А. Крымоведение в научном наследии
В. А. Гордлевского: новые библиографические и архивные ма
териалы // Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріа
ли і дослідження -  О.: Друк, 2002. -  Т. 3. -  С. 203-205.
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363. Непомнящий А. А. Крымоведческие исследования на всерос
сийских Археологических съездах (вторая половина XIX -  на
чало XX века) // Материалы по археологии, истории и этно
графии Таврии -  Симферополь, 2002. -  Вып. 9. -  С. 579-590.

Участь делегатів від Таврійської ГВАК у роботі загально- 
російських археологічних з ’їздів.

364. Непомнящий А. А. Малоизвестные исследования по изучению 
крымоведческой библиографии в последней трети XIX -  пер
вой трети XX века // Solanus: New ser. -  London, 2002. -  Vol. 16. -  
P. 77-84.

365. Филимонов С. Б. вопросы истории христианства в докладах 
крымских краеведов конца XIX -  первой трети XX вв. // Пра
вославные древности Таврики: Сб. материалов по церковной 
археологии. -  К.: Стилос, 2002. -  С. 15-20.

366. Филимонов С. Б. Доклады по вопросам истории греков в Кры
му на заседаниях Таврической ученой архивной комиссии и 
Таврического общества истории, археологии и этнографии // 
Греция и славянский мир: Сб. науч. ст. -  Симферополь: Крым
ский Архив, 2002. — Вып. 1. -  С. 202-207.

367. Филимонов С. Б. Малоизвестный профессор Таврического уни
верситета: О Г. В. Вернадском // Таврический университет. -  
Симферополь, 2002. -  № 4 (904). -  С. 6.

368. Непомнящий А. А. Історичне кримознавство (кінець XVIII -  
початок XX століття): Біобібліографічне дослідження.—Сімф.: 
Бізнес-Інформ, 2003. -456  с.: іл.

369. Филимонов С. Б. Хранители исторической памяти Крыма:
О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таври
ческого общества истории, археологии и этнографии. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  Симферополь, 2003. [в печати]

7. Література про діяльність Чернігівської ГВАК
1895-1920

370. Учреждение губернской ученой архивной комиссии в Черни
го в е //И В .-1895.-д е к .-С . 1003.

Програма діяльності майбутньої Чернігівської ГВАК. 
Підтримка комісії, що створюється, з боку губернатора
і місцевої інтелігенції.
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371. Черниговская губернская ученая архивная комиссия // КС. —
1897. -Т .ЬУ ! (янв.).-С. 16.

Повідомлення про відкриття 14 листопада 1896 р. архівної 
комісії в Чернігові.

372. [Лазаревский А.] Черниговские архивы // КС. -1902. -  Т. ЬХХУІ 
(февр.). -  Отд. 2. -  С. 90-92.

Різка критика керівництва Чернігівської ГВАК у зв’язку 
з повною відсутністю архівної роботи.

373. Черниговская губернская архивная комиссия // Археологиче
ская летопись Южной России. -  1904. -  № 1-6. -  С. 243-248.

Діяльність Чернігівської ГВАК -  за річним звітом комісії.

374. Рудаков В. /Рецензія] // ИВ. -  1909. -  март. -  С. 1189-1190. -  
Рец. на кн.: Труды Черниговской губернской архивной комис
сии. Вып. 7. -  Чернигов, 1908.

Рецензія на черговий випуск праць комісії.

Черниговский соединенный исторический музей городской и уче
ной архивной комиссии: Каталог музея. -  Чернигов, 1915. Див. 
№ 31. -  С. І—IV.

У передмові -  дані про історію формування колекцій му
зею, перелік працівників музею, перші видання каталогів.

375. Єфремов С. Пам’яті І. Л. Шрага // НМ. -  1919. -  № 1-2. -  
С. 123-140.

Подана автобіографія І. Шрага (1916 р.), в якій згадується 
робота у Чернігівській ГВАК (с. 131).

1921-1940
376. [Верзилов А. В.] Наукове життя в Чернигові (в 1914—1924 рр.) // 

Україна. -  1925. -  Кн. 3. -  С. 180-183.
Огляд діяльності комісії з 1914 р. (окрема частина статті -  
“Чернігівська губерніальна архівна комісія”).

377. Федоренко П. О. М. Лазаревський та культурні цінності Черні- 
говщини // Український археограф, збірник. -  К., 1927. -  Т. 2. -  
С.ХХІІ-Ь.

Провідна роль О. Лазаревського в справі заснування Черні
гівської ГВАК -  на підставі особистого листування вченого.

378. Верзилів А., Грінченкова М. З життя Чернигівської Громади 
1880-90 рр. // Чернигів і Північне Лівобережжя. -  К.: ДВУ, 1928. -  
С .463-488.
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Згадки про участь членів місцевої Громади в роботі Черні
гівської ГВАК.

379. Ткаченко М. З нової історіографії Чернигова // Чернигів 
і Північне Лівобережжя. -  К.: ДВУ, 1928. -  С. 488-500.

Огляд наукової діяльності В. Модзалевського, його роль у 
розвої Чернігівської ГВАК, факти його плідної роботи в 
комісії.

380. Білик П. М. М. Коцюбинський як член Чернігівської Ученої 
Архівної Комісії (1902-1904 р.р.) // АС. -  1929. -  Кн. 11. -  
С. 69-71.

Діяльність М. Коцюбинського в Чернігівській ГВАК. 
Конфлікт цієї комісії з місцевим губернатором у 1903—
1904 рр.

381. Федоренко П. Нариси з історії вивчення Чернігівщини 11 
Зап. Чернігів, наук, товариства. -  Чернігів, 1931. -  Т. 1 .-  
С. 5-38.

Діяльність Чернігівської ГВАК як складова частина загаль
ного історико-краезнавчого руху Чернігівщини з середини
XIX ст.

382. Коцюбинська К. М. Коцюбинський як член Чернігівської гу
берніальної ученої архівної комісії // Музей М. Коцюбинсько
го. -  Чернігів, 1939. -  36.1. -  С. 39-42.

Про події щодо конфлікту навколо Чернігівської ГВАК у 
1902-1904 рр.

383. Кибальчич М. М. М. Коцюбинський в архівній комісії І І Ра
дянське літературознавство: Наук. зап. -  К., 1940. -  Кн. 5-6. -  
С. 193-212.

Фактично -  виклад історії заснування Чернігівської ГВАК, 
її діяльності у 1896-1904 рр., про конфлікт членів комісії з 
місцевою адміністрацією.

1972-1989
384. Гордієнко Б. В. Чернігівська губернська вчена архівна комісія // 

РЕГУ. -  К.: УРЕ, 1972. -  Т. 4. -  С. 479.
385. Коваленко О. Б. В. Л. Модзалевський як історик України // УІЖ. -

1972.-№  4 .-С . 121-123.
Згадка про діяльність В.Модзалевського на посаді керую
чого справами Чернігівської ГВАК.
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386. Коваленко О. Б. М. І. Подвойський у Чернігівській архівній 
комісії 11УІЖ. -  1974. -  № 12. -  С. 86-89.

387. Коваленко О. Б. Чернігівська архівна комісія // УІЖ. -  1976. -  
№ 1 .-С . 121-125.

Короткий нарис Чернігівської ГВАК до 80-річчя з дня її 
заснування.

388. Коваленко А. Б. В. А. Модзапевский как историк и источнико- 
вед: Автореф. дис—  канд. ист. наук: 07.00.09. / АН УССР. Ин- 
т истории. -  К., 1980. -  24 с.

Діяльність В. Модзалевського на посаді керуючого справа
ми Чернігівської ГВАК (1911-1917 рр.).

389. Коваленко О. Б. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігів
щині наприкінці XIX -  на початку XX ст. // Респ. конф. з іст. 
краєзнавства. -  К., 1980. -  С. 88-89.

Головні осередки історико-краєзнавчого руху на Чернігів
щині: Чернігівська ГВАК і Ніжинське історико-філологіч- 
не товариство.

390. Бородіна 3. В., Курас Г. М. П. М. Добровольський -  історик і 
краєзнавець // Перша Чернігівська обл. наук. конф. з іст. крає
знавства: Тези доп. -  Чернігів, 1985. -  С. 83.

П. Добровольський на посаді керуючого справами Черні
гівської ГВАК.

391. Курас Г. М. Музей Черниговской архивной комиссии // Тез. 
докл. Черниговской обл. науч.-метод. конф., посвященной 90- 
летию Черниговского ист. музея. -  Чернигов, 1986. -  С. 23-25.

392. Дятлов В. А., Колесник М. П., Малиневская В. М. Музеи Черни
говщины в краеведческом движении конца XIX -  начала
XX вв. // Первая всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению: 
Тез. докл. и сообщ. -  К., 1987. -  С. 240-241.

Провідна роль Чернігівської ГВАК та її музею у розвитку 
краєзнавчого руху Чернігівщини.

393. Курас Г. М. Деятельность Черниговской архивной комиссии 
(1896—1918 гг.) по развитию исторического краеведения // Пер
вая всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению: Тез. докл. и со
общ. -  К., 1987. -  С. 139-140.

394. Курас Г. М., Малиневская В. М. Вклад ЧАК в изучение и охра
ну памятников архитектуры и искусстгва // Тез. докл. Черни
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говской обл. науч.-метод. конф., посвященной 20-летию Чер
ниговского архитектурно-ист. заповедника. -  Чернигов, 1987. -  
С. 26-27.

395. Курас Г. М. Деятельность Черниговской ученой архивной ко
миссии по изучению истории городов и сел // Вторая Всесоюз. 
конф. по ист. краеведению (апр. 1989 г.): Тез. докл. и сообщ. -  
Пенза, 1989. -  С. 84.

396. Курас Г. М. Черниговская губернская ученая архивная комис
сия как центр исследования истории края // IV респ. наук. конф. 
з іст. краєзнавства. -  К., 1989. -  С. 23-24.

Чернігівська ГВАК як своєрідний громадсько-політичний 
центр губернії.

397. Кулатова /. М., Супруненко О. Б. Краєзнавча діяльність 
І. А. Зарецького // IV респ. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  К.,
1989.-С . 73-75.

Згадка про діяльність I. Зарецького в Чернігівській, Воро
незькій та Оренбурзькій ГВАК.

398. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і роз
виток. -  К.: Наук, думка. -  1989. -  304 с.

Про музей Чернігівської ГВАК (с. 57-59).

1990-1995
399. Курас Г. М. Деятельность Черниговской губернской архивной 

комиссии накануне и в период 1-й российской революции // 
Первая российская революция 1905-1907 гг. в свете нового 
исторического мышления: Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф. -  
Горловка, 1990. -  Т. 1. -  С. 55-58.

400. Курас Г. М, Сарбей В. Г. Михайло Могилянський: “Ніколи в 
житті я не був націоналістом...” // Вісн. Акад. наук УРСР. -
19 9 0 .-№ 4 .-С . 56-61.

Співпраця М. Могилянського з Чернігівською ГВАК.

401. Малиневська В. М. Развитие исторического краеведения на Чер
ниговщине в конце XIX -  начале XX вв.: Автореф. дис___ канд.
ист. наук: 07.00.09. / АН УССР. Ин-т истории. -  К., 1990. -1 7  с.

Передумови заснування Чернігівської ГВАК, персональний 
склад її членів, форми роботи комісії (у розділі “Деятель
ность историко-краеведческих учреждений и обществ”).
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Дані про історико-археологічний музей місцевої архівної 
комісії (у розділі “Музей Черниговщины в историко-крае- 
ведческом движении”).

402. Чернігівська губернська вчена архівна комісія // Чернігівщи
на: Енциклопед. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. -  К.: УРЕ,
1990.-С . 868-870.

403. Коваленко О. Б., Ткаченко В. В., ЯсновськаЛ. В. Виноградський 
Юрій Степанович // Репресоване краєзнавство. -  К.: Рідний 
край, 1991.-С . 335-336.

Згадка про обрання Ю. Виноградського головою оновле
ної Чернігівської ГВАК у 1920 р.

404. Курас Г. М. Чернігівський історик та краєзнавець Є. О. Корно- 
ухов // Питання вітчизн. та зарубіж. історії. -  Чернігів, 1991. — 
С. 41-42.

Наукова діяльність Є. Корноухова як члена Чернігівської 
ГВАК, хранителя музею комісії (1901-1919 рр.).

405. Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчен
ня історії України: Автореф. дис.... канд. іст. наук: 07.00.09. / 
Дніпропетр. держ. ун-т. -  Д., 1992. -  19 с.

406. Курас Г. М. Черниговская архивная комиссия и ее вклад в изу
чение истории Украины: Дис... канд. ист. наук: 07.00.09. -  К.,
1992. -  258 л. -  На правах рукописи.

Найбільш грунтовне дослідження історії окремої вченої ар
хівної комісії з тих, що діяли на Україні. Документальні 
матеріали з архівів Чернігова, Києва, Санкт-Петербурга, 
Москви та ін. Увесь спектр різноманітної діяльності Черні
гівської ГВАК. У додатку -  біографічні статті про голов
них діячів цієї комісії.

407. Курас Г. М. Церковная история в научном наследии Чернигов
ской губернской ученой архивной комиссии (1896-1919) //1000 
років Чернігівської єпархії: Тези доп. церковно-іст. конф. 
(Чернігів, 22-24 верес. 1992 р.). -  Чернігів: Сіверянська дум
ка, 1992-С . 103-105.

408. Коваленко О. Б., Гапієнко А. А. Участь І. Л. Шрага у краєзнав
чому русі в Україні наприкінці XIX -  на початку XX ст. //
VI Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  Луцьк, 1993. -  
С. 219-220.
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Участь І. Шрага у роботі Чернігівської ГВАК.

409. КурасГ. Життя і смерть Петра Дорошенка // Київ, старовина. -  
1993 .-№ 4.-48-55 .

Факти співробітництва П. Дорошенка в Чернігівській ГВАК 
у 1903-1917 рр.

410. Курас Г. М. Український історик та краєзнавець В. А. Шугаєв- 
ський // VI Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  Луцьк,
1993.-С . 236-237.

Співробітництво В. Шугаєвського з Чернігівською ГВАК.

411. Коваленко О. Б. Історія Північного Лівобережжя у науковій 
спадщині Г. Милорадовича // Чернігівська земля у давнину 
і середньовіччя: Тези доп. міжнар. наук. конф. -  К., 1994. -  
С. 9-11.

Один із засновників і перший голова Чернігівської ГВАК, 
його робота в комісії.

412. Курас Г. М  До історії Чернігівської губернської архівної комісії // 
АУ. -  1994. -  № 1-6. -  С. 92-96.

Події 1903-1904 рр. на основі віднайдених документів де
партаменту поліції -  конфлікт керівництва Чернігівської 
ГВАК з місцевим губернатором.

413. Курас Г., Яушева-Омельянчик Р. В. А. ІІІугаєвський -  історик, 
археолог, нумізмат//Київ, старовина.-1 995 .-№  5. -С . 88-96.

Участь В. Шугаєвського разом з іншими членами архівної 
комісії в археологічних дослідженнях Чернігівської ГВАК.

1996-2002
414. ГапієнкоА. З історії об’єднання чернігівських музеїв // Люди

на, суспільство, культура: історія і сучасність. -  Чернігів: Сіве
рянська думка, 1996. -  С. 79-84.

Участь керівництва Чернігівської ГВАК у справі об’єднан
ня міських музейних закладів.

415. Линюк Л. Музей Чернігівської губернської вченої архівної 
комісії // Родовід. -  1996. -  № 2 (14). -  С. 39-44.

Докладно про заснування музею, його колекції, штатних 
співробітників та подальшу долю зібрань Чернігівської 
ГВАК.

416. Неділя А. І. До історії Чернігівського історичного музею 
ім. В. В. Тарнавського // Скарбниця української культури:
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Матеріали ювіл. наук, конф., присвяч. 100-річчю Чернігів, іст. 
музею ім. В. В. Тарнавського. -  Чернігів: Сіверянська думка,
1996.-С . 3-5.

Заснування у 1896 р. музею Чернігівської губернської вче
ної архівної комісії як початок розвитку музейної справи 
на Чернігівщині.

417. Воронов В. І. О. М. Лазаревський як архівіст та архівознавець // 
Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспек
тиви: Наук. доп. Всеукр. конф. -  К., 1997. -  Ч. І. -  С. 221-224.

418. Коваль О. Вадим Львович Модзалевський // Студії з арх. спра
ви та документознавства. -  К., 1997 .-Т .2 .-С . 110-115.

Діяльність В. Модзапевського в Чернігівській ГВАК (1911—
1917 рр.).

419. Шевченко В. М , Демченко Т. П. На терені українства //
І. Л.Шраг. Документи і матеріали.-Чернігів, 1997.-С. 11-38.

Згадка про активну участь І. Шрага у заснуванні Чернігів
ської ГВАК; його робота на посаді товариша голови комісії 
(с. 37).

420. Курас Г. М. Питання церковного краєзнавства у науковому до
робку П. М. Добровольського //VIII Всеукр. наук. конф. “Істо
ричне краєзнавство і культура”: Наук. доп. і повідомл. — К.; X.: 
Рідний край, 1997. -  Ч. І. -  С. 174-176.

Організаційна і наукова діяльність П. Добровольського у 
Чернігівській ГВАК.

421а. Гейда О. С. Розвиток церковно-історичного краєзнавства на 
Чернігівщині у другий половині XIX -  на початку XX ст.: до 
постановки проблеми // Україна і Росія в панорамі століть: 36. 
наук. пр. на пошану проф. К. М. Ячменіхіна. -  Чернігів: Сіве
рянська думка, 1998.-С . 187-195.

Церковний напрям в публікаційній, археологічній та му
зейній діяльності членів Чернігівської ГВАК (с. 189-191).

421. Коваленко О. Б. Вадим Модзалевський і розвиток архівної спра
ви на Північному Лівобережжі України за доби визвольних 
змагань // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби виз
вольних змагань (1917-1921 рр.): 36. наук. пр. -  К., 1998. -  
С .208-213.

Про діяльність В. Модзапевського на посаді керівника спра
вами Чернігівської ГВАК у 1911-1917 рр. Представлено
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маловідомі факти діяльності Чернігівської ГВАК у 1918—
1920 рр.

422. Самойленко Г. В. Громадсько-культурне та літературне життя 
в Чернігові у кінці XIX -  початку XX ст. -  Ніжин: ТОВ “Наука- 
сервіс”, 1999. -  109 с.

Діяльність Чернігівської ГВАК та її окремих членів у 1896- 
1904 рр. (с. 44-47).

423. Матяш І. Вадим Модзалевський і Володимир Міяковський: 
співпраця на ниві архівістики // Особа в українській архіві- 
стиці: Біогр. нариси. -  K., 2001. -  С. 31-56.

Про діяльність В. Модзалевського на посаді керуючого 
справами Чернігівської ГВАК.

423а. Курас Г. О. Лазаревський та Чернігівська архівна комісія // 
Олександр Матвійович Лазаревський: 1834-1902: Доп. та ма
теріали наук.-практ. конф. “Українська археографія: пробле
ми і перспективи”, присвяч. 160-річчю від дня народження 
О. М. Лазаревського (20-22 жовтня 1994 р. Київ -  Чернігів). -  
K., 2003. -Вип. 1 .-С . 56-58.

О. Лазаревський як ініціатор заснування Чернігівської 
ГВАК. Його критичне ставлення до роботи комісії на по
чатковому етапі її існування.

8. Література про діяльність 
Катеринославської ГВАК

1899-1920
424. Предполагаемое открытие в Екатеринославе архивной комис

сии // КС. -  1899. -  Т. LXV (июнь). -  Огд. II. -  С. 141-143.
Передрук повідомлення катеринославської газети “При
днепровский край” про передбачуване відкриття Катери
нославської вченої архівної комісії. Підкреслюється важ
ливість обрання керуючого справами. Окреслено одну з 
перших справ майбутньої ГВАК -  повернення до Катери
нославу запорізького архіву, вивезеного з міста А. Скаль- 
ковським.

425. Быков Н. В. Задачи Екатеринославской архивной комиссии 11 
Екатеринославское науч. об-во. -  1902. -  № 6. -  С. 81-84.

Пропозиції щодо заснування Катеринославської ГВАК.
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425а. К-в. [Рецензія] //ИВ.—1906.-я н в .-С . 327—329. — Рец. на кн.: 
Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. Год 
первый. -  Екатеринослав. 1904.

Рецензія на перший випуск праць комісії. Сподівання на 
подальшу енергійну краєзнавчу роботу новоствореної 
ГВАК.

4256. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -  1908. -  авг. -  С. 683-684. -  Рец. 
на кн.: Летопись Екатеринославской ученой архивной комис
сии. Год третий (Выпуск IV). Издается под редакцией товари
ща председателя комиссии А. Синявского. -  Екатеринослав,
1908.

425в. Д-в [Данилов] В. [Рецензія] // ИВ. -  1908. -  дек. -  С. 1126— 
1127. -  Рец. на кн.: Летопись Екатеринославской ученой архи
вной комиссии. Год третий (Выпуск IV). -  Екатеринослав, 1908. 

Відмічена недостатня активність діяльності Катерино
славської ГВАК, незважаючи на великий потенціал губернії 
щодо наявності наукових сил та пам’яток різних історич
них епох.

426. Лекції в Катеринославі з українознавства // Дніпрові хвилі. -  
1910.-№  2 .-С . 35.

Плани читання лекцій у публічних засіданнях Кате
ринославської ГВАК.

426а. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -  1910. -  март. -  С. 1105-1106. -  
Рец. на кн.: Летопись Екатеринославской ученой архивной ко
миссии. Год третий (Выпуск V). Издается под редакцией това
рища председателя комиссии А. Синявского. -  Екатеринослав,
1909.

Рецензія на черговий випуск праць комісії. Критичні вис
ловлювання щодо його змісту.

427. Лекції про Катеринославщину // Дніпрові хвилі. -1 9 1 2 .- № 3. -  
С. 50.

Повідомлення про організовані Катеринославською ГВАК 
популярні лекції. Перелік прізвищ лекторів -  членів архів
ної комісії.

428. Лекції Архівної комісії // Дніпрові хвилі. -  1912. -  № 4. -  С. 64.

429. М. Ж-ко [М. Жученко -  Д. Дорошенко?] Я. П. Новицький // 
Дніпрові хвилі. -  1912. -№  1314. -С . 248-250.
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Про співпрацю Я. Новицького з Катеринославською ГВАК, 
його публікації у “Літопису” комісії.

430. Синявский А. С. Первое десятилетие существования Екатери- 
нославской губернской архивний комиссии 11 Летопись Екате
ринославской УАК. -  1915.-Вып. 10.-С . 1-15.

Історія заснування комісії; архівна, археографічна, пам’ят- 
коохоронна і популяризаторська діяльність Катеринославсь
кої ГВАК.

431. Синявский А. С. Сборник постановлений Екатеринославской 
губернской архивной комиссии за 1-е десятилетие деятельно
сти // Летопись Екатеринославской УАК. -  1915. -  Вып. 10. -  
С. 17-51.

1921-1960
432. Степанів І. З наукової праці в Катеринославі // Україна. -1926. -  

№ l . - C .  168-173.
Згадка про “Летопись Екатеринославской ГУАК” та авторів 
публікацій у цьому часописі (с. 169).

433. Греков В., Чуйченко А., Мірська JI. Дніпропетровський крає- 
вий історичний архів та його фонди І І АС. -  1929. -  Кн. 9-10. -  
С. 86-97.

Згадка про Катеринославську ГВАК у контексті створення 
місцевого історичного архіву.

434. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле. -  Винипег: Три
зуб, 1949. -167  с.

Спогади про перебування у Катеринославі, про місцеву 
ГВАК та її провідних діячів (с. 124).

1961-1990
435. Гапусенко І. М. Дмитро Іванович Яворницький. -  K.: Наук, дум

ка, 1969.-58 с.

436. Гордієнко Б. В. Катеринославська губернська вчена архівна ко
місія // РЕІУ. -  K.: УРЕ, 1970. -  Т. 2. -  С. 320.

437. Шевченко Ф. П. Академік В. І. Пічета (До 100-річчя з дня на
родження) // УІЖ. -  1978. -  № 9. -  С. 126-128.

Співпраця В. Пічети з Катеринославською ГВАК.
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438. Винар Л. Дмитро Дорошенко -  видатний дослідник української 
історіографії і бібліографії // Укр. історик. -  1982-1983. -  
№ 3-4, 1 .-С . 40-78.

Праця Д. Дорошенка на посаді керуючого справами 
Катеринославської ГВАК -  як перша архівно-джерелознав
ча школа вченого, початок його архівно-дослідницької 
діяльності (с. 71). У додатку -  бібліографія праць про Д. 
Дорошенка.

439. БортніковаЛ. Ф. Історико-краєзнавчі видання Катеринославсь
кої губернської архівної комісії // IV респ. наук. конф. з іст. 
краєзнавства. -  К., 1989.-С . 167-168.

440. Ковальский Н. 77., Абросимова С. В. Из истории Екатеринослав- 
ской ученой архивной комиссии (1903-1916 гг.) // АЕ за 1988 г. -  
М., 1989.-С . 52-57.

Огляд історії заснування та усіх напрямів діяльності Кате
ринославської ГВАК.

1991-1995
441. Абросимова С. В. Внесок академіка Д. І. Яворницького у ство

рення джерельної бази з історії України ХУІІ-ХУШ ст. // Про
блеми історіографії та джерелознавства історії України. -  Д.: 
ДЦУ, 1991.-С . 89-93.

Співпраця Д. Яворницького з Катеринославською ГВАК та 
іншими архівними комісіями.

442. Абросимова С. В. Питання культури в діяльності Катеринослав
ської вченої архівної комісії // Регіональна наук. конф. “Куль
тура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнсь
кої культури” (26-27 черв. 1991 р.). -  Д., 1991. -  С. 23-24.

443. Абросимова С. В., Журба О. І. Хранителі історичної пам’яті: 
Катеринославське історичне товариство на початку XX століття // 
Борисфен. -  1991. — № 2. — С. 11.

Публіцистичний нарис історії Катеринославської ГВАК.

444. Абросимова С. В., Журба О. І., Кравець М. В. Вступ // Летопись 
Екатеринославской ученой архивной комиссии (1904-1915): 
Бібліогр. довід. -  К., 1991. -  С. 3-5. Див. № 68.

Стисло -  про діяльність Катеринославської ГВАК.

445. Ковальский М. 77., Абросимова С. В. Археографическая дея
тельность академика Д. И. Яворницкого // Актуальные вопр.
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теории, методики и истории публикации ист. документов: Меж- 
вузов. сб. науч. тр. -  М., 1991. -  С. 73-84.

446. Журба О. /., Абросимова С. В. Археографічна діяльність Кате
ринославської ученої архівної комісії // УАЩ. -  К., 1992. -  
Вип. 1 .-С . 34—46.

Активна евристична та едиційна робота членів Катеринос
лавської ГВАК, представлена на сторінках “Літопису” ар
хівної комісії.

447. Ульяновський В. /. В. О. Біднов І І УІЖ. -  1992. -  № 10-11. -  
С. 80-94.

Праця В. Біднова в Катеринославській ГВАК -  початок на
укової діяльності вченого.

448. Ульяновський В. /., Абросимова С. В. Листи Я. П. Новицького до 
Д. І. Яворницького // УАЩ. -  К., 1992. -  Вип. 1. -  С. 352-382.

Серед представлених листів Я. Новицького -  згадки про 
його роботу у Катеринославській ГВАК.

449. Абросимова С. В. Катеринославська учена архівна комісія і 
напрямки її діяльності І І До 90-річчя Катеринославської ученої 
архівної комісії (1903-1916 рр.): 36. статей.--Д., 1993.-С . 1-4.

450. Білоконь С. І. Антін Синявський і його доба // Синявський 
Антін: Вибрані пр. -  К.: Наук, думка, 1993. -  С. 3-31.

Діяльність А. Синявського на посаді заступника голови 
комісії (с. 21-22).

451. Заремба С. 3. Пам’яткознавча діяльність Катеринославської гу
бернської архівної комісії 11VI Всеукр. наук. конф. з іст. крає
знавства. -  Луцьк, 1993. -  С. 159-160.

452. Заруба В. З вірою в українську справу: Антін Степанович Синяв
ський. -  К.: Либідь, 1993. -  142 с.

Діяльність А. Синявського на посаді заступника голови 
комісії і редактора “Літопису” (розділ “Організація науко
вого життя міста. Катеринославська вчена архівна комісія”, 
с. 50-59). У додатках -  перелік публікацій А. Синявського 
(зокрема -  18 у наукових працях комісії).

453. Ульяновська С Ульяновський В. Автори “Української культу
ри” [Біднов В., Дорошенко Д., та ін.] // Українська культура: 
Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська. -  
К.: Либідь, 1993. -С . 505-587.
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Робота В. Біднова та Д. Дорошенка в Катеринославській 
ГВАК, їхня співпраця з членами цієї комісії (с. 516, 531).

454. Чабан М. Вічний хрест на грудях землі: Художньо-докум. на
риси. -  Д.: УкВ ІМА-прес, 1993. -  102 с.

Нарис про В. Біднова: “Похований у Варшаві” (с. 65-75).
Згадка про діяльність Катеринославської ГВАК і робота 
в ній Біднова (с. 67-69).

455. Гринченко О. В. “Летопись Екатеринославской ученой архи
вной комиссии” как источник по истории Екатеринославской 
духовной семинарии // Регіональне і загальне в історії: Тези 
міжнар. наук. конф. присвяч. 140-річчю від дня народження 
Д. І. Яворницького та 90-літгпо ХІП Археологічного з’їзду (ли- 
стоп. 1995 р.). -  Д.: Пороги, 1995. -  С. 236-238.

456. Фаримець А. М. В. Д. Машуков -  діяч Катеринославської вче
ної архівної комісії // 3 минувщини Подніпров’я. -  Д.: Дніпро,
1995.- С . 60-63.

1996-2002
457. Земський Ю. С. До питання про діяльність В. О. Біднова на 

Катеринославщині // Інтелігенція: суть, історичні долі, пер
спективи: Тези доповідей. -  Д., 1996. -  С. 185-187.

458. ЛяхоцькийВ. П. Біля витоків Огієнківських краєзнавчих та кни
гознавчих досліджень. (Нотатки до публікацій Івана Огієнка 
на сторінках “Летописи Екатеринославской ученой архивной 
комиссии”) // АУ. -  1996. -  № 4-6. -  С. 73-88.

Спростування думки про те, що І. Огієнко і В. Перетц були 
членами Катеринославської ГВАК.

459. Абросимова С. В. Д. І. Яворницький -  архівіст // Українське 
архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук, 
доп. Всеукр. конф. -  К., 1997. -  Ч. І. -  С. 205-208.

460. Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. -  Запоріжжя: РА “Тан
дем У”, 1997. -  60 с.

Участь Д. Яворницького в діяльності Катеринославської 
ГВАК (с. 29).

461. Абросимова С. Київська археографічна комісія та діяльність 
Катеринославської вченої архівної комісії// Матеріали ювілей
ної конф., присвяч. 150-річчю Київ. Археогр. Комісії (Київ, 
Седнів 18-29 жовт. 1993 р.). -  К., 1997. -  С. 86-93.

ИЗ



Катеринославська ГВАК -  як місцеве історичне товариство, 
відведення їй головної ролі у розробці краєзнавчих дослід
жень на Катеринославщині на поч. XX ст.

462. Абросимова С. В. Основні напрямки краєзнавчих досліджень 
на Катеринославщині на початку XX сторіччя // VIII Всеукр. 
наук. конф. “Історичне краєзнавство і культура”: Наук. доп. 
і повідомл. -  К.; X.: Рідний край, 1997. -  Ч. І. -  С. 32-35.

Нарис історії Катеринославської ГВАК.

463. Абросимова С. Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи 
на Катеринославщині // Студії з арх. справи та документознав- 
ства. -  К., 1 9 9 8 .-Т .З .-С . 129-135.

Про співпрацю Д. Яворницького з Катеринославською ГВАК, 
архівну та архіографічну діяльність цієї комісії (с. 13 1-133).

464. Абросимова С. В. Д. Яворницький і розвиток краєзнавства в 
Україні // Матеріали регіональної іст.-краєзнавчої конф. 
(Дніпропетровськ, 8-9 жовт. 1998р.).-Д.: ДДУ, 1998.-С. 16-22.

465. Фаримець А. М. Архівні матеріали В. Машукова як джерело 
з релігійної історії // Музей і майбутнє: Доп. та повідомл. наук, 
конф до Міжнар. дня музеїв (трав. 1997 р.). -  Д., 1998. -  С. 72-78.

Діяльність В. Машукова в Катеринославській ГВАК (с. 72).

466. Абросимова С. В. Біднов В. О. Матеріали до Українського 
біографічного словника // Українська біографістика: 36. наук, 
праць. -  К., 1999. -  Вип. 2. -  С. 73-75.

467. Абросимова С., Василенко Н. В. Антонович і катеринославські 
історики // Четверта академія пам’яті професора Володимира 
Антоновича (27-28 берез. 1998 р.): Доп. та повідомл. -  К., 1999. -  
С .99-104.

Значна частина катеринославських істориків поч. XX ст. 
була членами місцевої ГВАК.

468. Заруба В. М. Антін Синявський і Катеринославська вчена ар
хівна комісія // Історія України: Маловідомі імена, події, фак
ти. -  К., 1999. -  Вип. 8. -  С. 282-287.

Опис діяльності Катеринославської ГВАК.

469. Заруба В. М. Синявський Антін Степанович: життя, наукова та 
громадська діяльність (1866-1851): Автореф. дис. канд. 
іст. наук: 07.00.01. / НАН України. Ін-т українознавства 
ім. І. П. Крип’якевича. -  Л., 1999. -  16 с.
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Згадка про діяльність А. Синявського на посаді заступника 
голови Катеринославської ГВАК і редактора видань комісії 
(с. 10).

470. Ляхоцький В. Біднов В. О. // Українські архівісти: Бібліогр. 
довід. / Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. -  К.,
1999.-Вип. 1 .-С . 47-52.

Діяльність В. Біднова в Катеринославській ГВАК.

471. Абросимова С. В., ФаримецьА. М. Джерела з історії полтавсь
ких церков у творчій спадщині катеринославських архівістів 
поч. XX ст. // 2000-літгя християнства -  славна віха в історії 
людства: Матеріали наук, читань, 4 січня 2000 р. -  Полтава: 
АСМІ, 2000.-С . 77-79.

Дослідження пам’яток церковної історії Південної Украї
ни членами Катеринославської ГВАК.

472. Абросимова С. В. Катеринославська вчена архівна комісія і її 
внесок у дослідження історії міста // Грані. -  Д., 2001. -  №. 4 
(18).-С . 40-44.

473. Дніпропетровськ. Віхи історії / Авт. кол.: А. Г. Болебрух (кер.) 
та ін. -  Д.: Грані, 2001. -  256 с.: іл.

Згадка про заснування та діяльність Катеринославської 
ГВАК (с. 109).

474. Журба О. І., Абросимова С. В. Едиційна археографія в Україні 
у XIX -  XX ст.: плани, проекти, програми видань. Катерино
славська учена архівна комісія (1903-1919 pp.) // Дніпропет
ровський ісгорико-археографічний збірник. -  Д.: Генеза, 2001. -  
Вип. 2 .-С . 430-452.

Традиції археографічної роботи на Катеринославщині до 
створення Катеринославської ГВАК. Евристична та еди
ційна робота членів комісії. Повний перелік археографіч
них планів та проектів видань, опублікованих на сторінках 
“Летописи” архівної комісії.

9. Література про діяльність Полтавської ГВАК

1905-1920
475. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -1905. -  нояб. -  С. 742-744. -  Рец. 

на кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 1. -  
Полтава. 1905.
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Рецензія на перший випуск праць комісії. Висловлюється 
впевненість у тому, що Полтавська ГВАК має значні та 
змістовні матеріали для дослідження минувщини краю.

475а. Рудаков В. [Рецензія] 11 ИВ. -  1906. -  июнь. -  С. 983-984. -  
Рец. на кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. 
Вып. 2. -  Полтава. 1906.

4756. Р-в В. [Рецензія] // ИВ. -  1907. -  авг. -  С. 649-651. -  Рец. на 
кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 3. -  
Полтава. 1907.

476. Рудаков В. [Рецензія] // ИВ. -  1909. -  февр. -  С. 804-805. -  
Рец. на кн.: Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 
5. -  Полтава. 1908. -  240 с.

Рецензія (позитивна) на черговий випуск праць комісії.

К десятилетию  Полтавской ученой архивной комиссии: Отчет со 
дня открытия, с 26 октября 1903 г. по 26 октября 1913 г. /  Сост. 
Павловский И. Ф. -  Полтава, 1913. Див. № 44. -  С. 3 -19 . 

Керівний склад комісії за весь час її існування. Перелік до
повідей членів комісії. Перелік робіт, опублікованих у пра
цях Полтавської ГВАК. Окремі видання комісії. Огляд діяль
ності за окремими напрямами: архівна справа, охорона па
м’яток, наукові екскурсії та розвідки, участь у археологіч
них з’їздах. Список почесних і дійсних членів Полтавської 
ГВАК за 10 років.

Павловский И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии. -  Пол
тава, 1915. -  XVI, 62 с. Див. № 56. -  С. ІП-У.

У передмові -  обставини здійснення видання, діяльність 
Російського історичного товариствау 1911-1914 рр. та ви
конання Полтавською ГВАК його доручень з огляду місце
вих архівів.

477. Історія Товариства дослідування й охорони пам’яток старови
ни та мистецтва на Полтавщині // Зап. укр. наук, товариства 
дослідування й охорони пам’яток старовини та мистецтва на 
Полтавщині. -  Полтава, 1919. -  Вип. І. -  С.УІІ-Х.

Участь членів Полтавської ГВАК у створенні і роботі това
риства.
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1921-1960
М%.[ЩепотьєвВ. О.] Наукове життя в Полтаві 1914-1924//Украї

на. -  1925. -  Кн. 1-2. -С . 227-231.
Про діяльність Полтавської ГВАК з 1914 р. Причини її за
непаду з 1917 р. Оцінка Полтавської ГВАК як такої, що до 
часу припинення свого існування (1919 р.) була головним 
науковим осередком Полтавщини.

479. Герасименко X. До історії архівної справи на Полтавщині. -  
X., 1928. -  12 с. (також: АС. -  1928. -  Кн. 5-6. -  С. 64-73).

Діяльність Полтавської ГВАК з часу заснування до 1919 р.
(с. 64-66). Стверджується, що комісія фактично була не дер
жавною інституцією, а добровільним товариством. Пере
пони у роботі ГВАК, занепад в останні роки її існування.

480. О. О. [Оглоблін] Полтавська Губерніяльна Вчена Архівна Ко
місія // Енциклопедія Українознавства. -  Paris; New York,
1970.-Т . II .-Ч . 6 .-C . 2206.

1961-1990
АЪХ.ЖукВ. Архівне будівництво на Полтавщині (1918-1965 pp.)// 

АУ. -  1966. -  № 2. -  С. 19-28.
Згадки про існування Полтавської ГВАК, її архівну 
діяльність.

482. Аббасов А. М. Основні етапи розвитку вітчизняного краєзнав
ства // УІЖ. -  1969. -  № 12. -  С. 115-121.

Згадка про діяльність Полтавської ГВАК серед інших місце
вих краєзнавчих організацій.

483. Аббасов А. М. Вклад Полтавської губернської архівної комісії 
в історіографію України // Історіогр. дослідж. в Укр. РСР. -  K.,
1971.-С . 112-124.

Перший, з 30-х pp. XX ст., нарис історії Полтавської ГВАК.
Усі напрями діяльності комісії. Персональний склад ГВАК.

484. Аббасов А. М. Краєзнавство Полтавщини в період становлення 
радянської історичної науки // Історіогр. дослідж. в Укр. РСР. -
1973.-Вип. 6 .-С . 81-89.

485. Аббасов А. М. Становление и развитие исторического краеве
дения Полтавщины от его зарождения до наших дней: Авто- 
реф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / АН УССР. Ин-т истории. -  
К., 1977.-28 с.
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Огляд діяльності Полтавської ГВАК складає значну части
ну дисертації.

486. Аббасов А. М. Вклад Полтавской ученой архивной комиссии в 
развитие исторического краеведения // История и историки. 
1980. -  М., 1984. -  С. 275-286.

Короткий нарис історії діяльності архівної комісії.

487. Жук В. Н. Материалы о памятниках в историко-краеведческой 
литературе // Историко-культурное наследие Полтавщины: 
Материалы к своду памятников истории и культуры народов 
СССР по Укр. ССР. -  К., 1987. -  Вып. 5. -  С. 63-82.

Про краєзнавчі публікації на сторінках праць Полтавської 
ГВАК.

1991-1995
488. Щавелев С. П. Вклад Д. Я. Самоквасова в изучение и охрану 

древностей Полтавской губернии // 100-річчя Полтавського 
краєзнавчого музею: Матеріали ювіл. наук. конф. -  Полтава,
1991.-Ч . 2 .-С . 12-17.

Згадується виступ Д. Самоквасова на засіданні Полтавської 
ГВАК у 1910 р.

489. Полтавська губернська вчена архівна комісія // Полтавщина: 
Енциклопед. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. -  K.: Україн
ська Енциклопедія, 1992. -  С. 713-714.

490. Труды Полтавской ученой архивной комиссии // Полтавщина: 
Енциклопед. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. -  К.: Україн
ська Енциклопедія, 1992. -  C. 914.

491. Семергей О. Л. Проблеми історії українського козацтва на сто
рінках видань Полтавської Вченої Архівної Комісії (1903— 
1919) // Українська козацька держава: витоки та шляхи істо
ричного розвитку: Матеріали других Всеукр. іст. читань. -  Чер
каси, 1992. -С . 75-78.

492. Семергей О. Л. Релігійна тематика у “Працях” Полтавської 
Ученої Архівної Комісії // Релігійна традиція в духовному 
відродженні України: Матеріали Всеукр. наук. конф. -  Полта
ва, 1992.-С . 103-104.

493. СупруненкоА. Б. Предисловие // Тр. Полтавской ученой архи
вной комиссии (1905-1917): Библиогр. указатель. -  Полтава,
1992.-С . 3-\0 .Д ив.№ 69.
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Дані про історію заснування і різні напрями діяльності Пол
тавської ГВАК.

494. Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої ар
хівної комісії. -  Полтава: Вид-во Полтава, 1993. -  254 с.

Низка статей, присвячених різним аспектам діяльності Пол
тавської ГВАК та окремих її членів.

495. Бутич І. Огляд археографічної діяльності Полтавської вченої 
архівної комісії. Див. № 494. -  С. 15-28.

Позитивна оцінка археографічної діяльності Полтавської 
ГВАК. Стисло -  про історіографію цієї архівної комісії.
Аналіз публікацій архівних документів, що їх здійснювали 
члени комісії (Астряб, Павловський), та фольклорних ма
теріалів (Гнідич, Щепотьев, Милорадович).

496. Кукоба К. Передмова. Див. № 494. -  С. 3-4.

497. КулатоваІ., Супруненко О. Археологічна тематика в діяльності 
Полтавської вченої архівної комісії. Дме. № 494. -  С. 37-48.

Спростовується усталена думка про обмежений характер 
археологічної роботи членів Полтавської ГВАК. Дії членів 
комісії з обстеження місцевих археологічних пам’яток, їх 
картографування, археологічні розкопки, охорона та музеє
фікація цієї категорії пам’яток, їх пропаганда серед насе
лення.

498. Лобурець В. Вивчення історії Полтавщини: традиції і сучасність. 
Див. № 494.-С . 5-14.

Провідне місце Полтавської ГВАК у краєзнавчих дослід
женнях серед інших установ та організацій Полтавщини 
на поч. XX ст.

499. Мокляк В. Зв’язки О. І. Левицького з ПВАК. Див. № 494. -  
С. 50-55.

500. Касимова І. В. Полтавська учена архівна комісія і збереження 
пам’яток церковної архітектури І І Козацькі старожитності Пол
тавщини: 36. наук. пр. / Центр охорони та досліджень пам’яток 
археології. -  Полтава: Криниця, 1993.-Вип. 1 .-С . 121-132.

Перераховуються охоронні заходи, здійснені членами 
Полтавської ГВАК щодо збереження культових пам’яток.

501. Супруненко О. Б. Археологічне краєзнавство Полтавщини по
чатку XX ст. // VI Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. -  
Луцьк, 1993.-С . 193-194.
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Побіжно -  про доробок членів Полтавської ГВАК у справі 
дослідження місцевих археологічних пам’яток.

502. Семергей Н. В. Археографічна спадщина Полтавської Вченої 
Архівної Комісії (1903-1919) // Історія українського народу: 
Тези доп. на ІІУкр. наук.-практ. студентській конф. (19-22 квіт. 
1994 р.). -  К., 1994. -  С. 63-64.

503. Семергей О., Семергей Н. Археографічна спадщина Полтавсь
кої вченої архівної комісії (1903-1919 рр.) // Третя Полтавська 
наук. конф. з іст. краєзнавства. -  Полтава, 1994. -  С. 230-232.

504. Кулатова І., Супруненко О. Археологія в діяльності Полтав
ської вченої архівної комісії // Археологія. -  1995. -  № 2. -  
С .122-129.

Наведено приклади різних напрямів археологічної діяль
ності членів Полтавської ГВАК. Внесок цієї архівної комісії 
у справу охорони історико-культурної спадщини краю та її 
вплив на подальший розвиток археологічного вивчення 
Дніпровського Лівобережжя.

505. Семергей О. Л. Діяльність Полтавської Вченої Архівної Комісії 
(1903-1919): Автореф. дис.... канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09/ 
Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. -  К., 1995. -  22 с.

506. Семергей О. Л. Діяльність Полтавської Вченої Архівної Комісії 
(1903-1919): Дис... канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09.-К., 1995.- 
203 арк. -  На правах рукопису.

Структура: І. Передумови заснування ГВАК в Україні;
II. Створення Полтавської архівної комісії; III. Публіка- 
торська діяльність Полтавської ВАК; Додатки.

1996-2002
507. Лобурець В. Є. Історико-краєзнавчі дослідження на Полтав

щині // VIII Всеукр. наук. конф. “Історичне краєзнавство
і культура”: Наук. доп. і повідомл. -  К.; X.: Рідний край, 1997. -  
Ч. І .-С . 40-42.

Провідна роль діячів Полтавської ГВАК у вивченні історії 
Полтавщини на поч. XX ст.

508. КозюраІ. В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині 
в 20-30-х рр. XX ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / 
Харк. держ. ун-т -  X., 1998.- 18 с.

Побіжно — про Полтавську ГВАК.
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509. Чиркова М. Ю. М. Г. Астряб і лубенські архіви // Архівна та 
бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917—
1921 рр.): 36. наук. пр. / Редкол.: В. С. Лозицький (відп. ред.) 
та ін. -  К., 1998. -  С. 251-255.

Співпраця М. Астряба з Полтавською ГВАК.

510. Лобурець В. Є. Основні етапи та напрями історико-краєзнав- 
чих досліджень на Полтавщині у XX столітті // Історія України: 
Маловідомі імена, події, факти. -  К., 1999. -  Вип. 6. -  С. 25-29.

Стисло -  про діяльність Полтавської ГВАК (с. 25).

10. Література про інші ГВАК, 
що діяли на території сучасної України

1898-1920
511. Борисов Е. Херсонская губернская ученая архивная комиссия 

[Отт. из “Сборника Херсонского земства”. - 1898.-№  1].—9 с.
Стан збереження пам’яток старовини в Херсонській гу
бернії наприкінці XIX ст. Краєзнавча діяльність місцевих 
дослідників: В. Гошкевича, В. Ястребова, Г. Сорокіна та ін.
Заходи місцевої адміністрації щодо заснування вченої ар
хівної комісії.

512. Херсонская архивная комиссия и археологический музей // ИВ. —
1898.-T .LX X ni.-C . 739.

513. Херсонский археологический музей // КС. -  1899. -  Т. LXVI. -
С .138-141.

Стан пам’яток Херсонської губернії, пам’яткоохоронна 
діяльність В. Гошкевича, огляд музейного зібрання.

514. Каманин И. Записка об учреждении в Киеве Ученой Архивной 
Комиссии // Военно-исторический вестник. -  1912. -  Кн. 1. -
С. 131-138.

Переваги Києва для здійснення наукової робота ГВАК по
рівняно з іншими губернськими містами. Пропозиції щодо 
формування складу майбутньої комісії, її структурних 
підрозділів, завдань діяльності та територіальних меж.

515. Херсонский городской музей древностей: Летопись музея за
1909, 1910 и 1911 гг. Вып. 2 / Сост. В. И. Гошкевич. — Херсон: 
Изд. Херсон, гор. управления, 1912. -  III, 86 с.

Історія формування колекцій музею. Події 1898—1911 рр., 
щодо Херсонської ГВАК та її музею.
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51.6. К учреждению в Киеве ученой архивной комиссии // Киевля
нин. -  1914. -  22 марта. -  С. 3.

517. Летопись Херсонского городского музея за 1913 г. Вып. 5 / 
Сост. В. И. Гошкевич. -  Херсон: Изд. Херсон, гор. управле

ния, 1915. — III, 44 с.
Згадка про передачу музею від Херсонської ГВАК до міської 
управи у 1909 р. (с. 44).

1961-2002
518. Богдан Т., Дяченко О. З історії архівного будівництва на Хер

сонщині // АУ. -  1966. -  № 6. -  С. 3-12.
Побіжно -  про існування Херсонської ГВАК.

519. Гордієнко Б. В. Київська вчена архівна комісія І І РЕГУ. -  К.: 
УРЕ, 1970.-Т . 2 .-С . 345.

520. Бізер М. Й. Херсонська губернська вчена архівна комісія // РЕГУ. -  
К.: УРЕ, 1972. -  Т. 4. -  С. 418.

521. Харківська губернська вчена архівна комісія // РЕГУ. -  К.: УРЕ,
1972.-Т . 4 .-С . 402.

Про створення у 1915 р. Харківської ГВАК і припинення її 
діяльності у 1918 р.

522. Орлова 3. С. Из истории архивного строительства на Херсон- 
щине // Проблемы археологии Сев. Причерноморья. -  Херсон,
1991.-С . 5-7.

Стисло -  про створення і діяльність Херсонської ГВАК.

523. Ємець О. Археографічна діяльність І. М. Каманіна // Матеріа
ли ювіл. конф., присвяч. 150-річчю Київ. Археогр. комісії. -  
К., 1997.- С . 168-178.

Згадка про вирішальну роль І. Каманіна у справі заснуван
ня Київської ГВАК.

524. Симоненко І. Київська вчена архівна комісія // Київ, старовина. -
2000.-№  4 .-С . 140-150.

Нарис історії Київської ГВАК. Публікація документів по
в’язаних з діяльністю цієї архівної комісії.

525. Симоненко І. М. Краєзнавчі дослідження Херсонської вченої 
архівної комісії // Історія України: Маловідомі імена, події, фак
ти. -  К.; Донецьк, 2001. -  Вип. 17. -С . 41-46.
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Список скорочень

АЕ -  Археографический ежегодник
АД -  Архивное дело
АС -  Архівна справа
АУ -  Архіви України
ВАИ -  Вестник археологии и истории
ГАУ -  Главное архивное управление
ГВАК -  губернська вчена архівна комісія
ГУАК -  губернская ученая архивная комиссия (Вар.: УАК -  ученая

архивная комиссия)
ИВ -  Исторический вестник
Изв. ИАН -  Известия Императорской Академии Наук
КС -  Киевская старина
МГИАИ -  Московский государственный историко-архивный институт
НМ -  Наше минуле
ОА -  Отечественные архивы
РА -  Русский архив
РЕІУ -  Радянська енциклопедія історії України
РИЖ -  Русский исторический журнал
РС -  Русская старина
УАЩ -  Український археографічний щорічник
УІЖ -  Український історичний журнал
УРЕ -  Українська радянська енциклопедія
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Симоненко И. М. Губернские ученые архивные комиссии на 
Украине: Историографический обзор и библиографический указа
тель.

Представленная публикация посвящена губернским ученым ар
хивным комиссиям (ГУАК), действовавшим на территории совре
менной Украины в конце XIX -  начале XX в. В предисловии кратко 
излагаются обстоятельства учреждения в Российской империи этих 
организаций, перечисляются общие направления их деятельности 
и формы работы. ГУАК занимались архивной, археографической, 
археологической, памятникоохранной, просветительской деятель
ностью, организовывали исторические архивы и музеи, издавали 
научные труды. Подчеркивается своеобразие ученых архивных ко
миссий, выполнявших роль не только архивных учреждений, но и 
региональных научных краеведческих обществ.

В первой части “Освещение деятельности губернских ученых 
архивных комиссий Украины в отечественной историографии” пред
ставлен историографический обзор соответствующих публикаций, 
который охватывает период с 1871 по 2003 г.г. Историография воп
роса раскрывается по хронологическому принципу. Первый этап 
изучения деятельности ученых архивных комиссий соответствует 
времени их существования. В этот период подавляющее число пуб
ликаций о работе ГУАК носило описательный характер. Перечис
ляются обзоры действий комиссий, опубликованные в научной пе
риодике, трудах археологических съездов. Отдельное внимание 
уделено полемике, развернувшейся вокруг проекта архивной рефор
мы Д. Я. Самоквасова и его высказываний о результатах работы 
архивных комиссий. Уже в 20-е годы XX в., сразу после прекраще
ния существования большинства ГУАК, стали появляться публика
ции, посвященные истории этих комиссий. Но в 30-50-е годы науч
ная оценка в значительной мере была заменена идеологическими 
штампами. Резко сократилось и количество работ, в которых упо
миналась деятельность ученых архивных комиссий. Ситуация ста
ла меняться лишь с 60-х годов, когда произошел перелом в оценке 
ГУАК. С этого времени постепенно нарастает и количество публи
каций, достигнув в 90-е годы XX в. нескольких сотен. Составлены 
библиографические указатели трудов отдельных комиссий. Отме
чено, что полярность оценок научного наследия, оставленного уче
ными архивными комиссиями, зависит не столько от субъективиз
ма авторов публикаций или их классовой позиции, сколько от вре
мени написания работ и профессиональной ориентации авторов.
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Вторая часть “Библиографический указатель трудов губернских 
ученых архивных комиссий и литературы об их деятельности” вклю
чает в себя библиографию литературы, посвященной истории ГУАК, 
отдельным направлениям их деятельности, жизнеописанию актив
ных членов комиссий. Всего представлено более 500 названий, вы
явленных как самим составителем, так и указанных авторами пуб
ликаций. Издания ученых архивных комиссий (периодические тру
ды и отдельные работы) лишь перечисляются без раскрытия их со
держания. В разделе “Справочные издания” названы библиографи
ческие указатели, которые подробнее раскрывают содержание тру
дов отдельных ГУАК. В каждом из тематических разделов литера
тура располагается по хронологическому принципу, что соответ
ствует изложению материала в первой, историографической, час
ти. В случае, если в названии работы не раскрываются положения 
указателя или в публикации поднято несколько проблемных вопро
сов, информация дополняется короткими аннотациями и примеча
ниями. Имеется справочный аппарат: указатель авторов, состави
телей, редакторов и именной указатель.

Igor Symonenko Regional (Gubernsky) scientific archival 
commission in Ukraine: Literature review and bibliography.

The publication is dedicated to the history of the regional scientific 
archival commissions, which functioned as regional historical scientific 
societies in cities, regional (gubernsky) centers of the Russian Empire 
in the end of the 19th -  beginning of the 20th centuries. The commissions 
carried out archival, archeographic, archaeological, educational, and 
monument protection activities; established historical archives and 
museums; organized expeditions and explorations; published scholarly 
chronicles.

The Section 1 of the publication provides an overview of the existing 
literature on the topic (with works arranged chronologically, from 1871 
through 2003); Section 2 contains a bibliography of the publications by 
archival commissions that operated within the borders of the 
contemporary Ukraine; as well as of the research works on the history 
of the archival commissions, their particular activities, and the 
biographies of their active members (over 500 titles).
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