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В руках у читача -  перша монографічна праця молодої 
дослідниці Оксани Юркової. Вона присвячена долі однієї з 
найбільш важливих історичних установ, створених акад. 
М.С.Грушевським у складі Всеукраїнської академії наук після 
його повернення в СРСР. Це - Науково-дослідна кафедра 
історії України у Києві. Про неї до останнього часу в 
українській історичній літературі можна було знайти тільки 
поодинокі згадки.

Автор комплексно підійшла до досліджуваної 
проблеми. Діяльність кафедри розкривається не лише через 
традиційний для праць такого типу розгляд організаційно- 
структурної еволюції установи та перелік найважливіших 
виконаних завдань. Привабливою рисою книги є показ 
функціонування кафедри через діяльність окремих її 
співробітників. Аналізуються критерії, за якими акад. 
М.С.Грушевський добирав співробітників та аспірантів, 
вивчається процес підготовки молодих науковців. Дуже 
переконливо спростовуються стереотипи в оцінці ставлення 
М.С.Грушевського до своїх учнів та співпрацівників. 
Піднімається досі не розв’язане в історіографії питання про 
формування київської історичної школи М.С.Грушевського, 
визначаються її представники.

Важливою частиною монографії є вияснення
О.Юрковою обставин життя науковців, які працювали в 
науково-дослідній кафедрі, а тому пізніше зазнали репресій.

Не молена обійти увагою розглянутого автором 
проекту перетворення кафедри на Український історичний 
інститут. Першого разу М.С.Грушевський запропонував цей 
проект ще 1928 р. Незважаючи на наявність кадрів для такого 
інституту (3 керівника, 5 дійсних членів кафедри, 8 наукових 
співробітників, 13 аспірантів третього року навчання, тобто
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загалом 29 осіб) та детально пророблену його структуру (5 
відділів, в тому числі методології, історії господарства, історії 
культури, давньої та нової соціально-політичної історії 
України із 10 секціями), цей план не був реалізований.

Згадка про академічний інститут національної історії 
тут прозвучала не випадково. Ця ідея великого історика і 
громадянина, яку він почав матеріалізувати з кінця 20-х років, 
особливо дорога нам, ветеранам Інституту історії України 
НАН України.

Наш інститут створений набагато пізніше: за поста
новою ЦК КП(б)У “Про організацію в Академії наук УСРР 
Відділу суспільних наук” від 23 липня 1936 р. Створення його 
вписується в політику демонстрування “турботи” про задо
волення національних потреб українського народу, яку прово
див в Україні сталінський поплічник П.Постишев. Після го
лодомору 1932-1933 рр. і майже цілковитого винищення 
(задовго до 1937 р.) старої української інтелігенції керівники 
радянської наддержави могли дозволити собі “подбати” про 
інтереси титульної нації.

Реалізація ідеї М.С.Грушевського про створення ін
ституту національної історії мала велике значення безвідносно 
до того, що ЦК КП(б)У переслідував тут власні цілі. Інститут 
історії України почав жити власним життям. Національно- 
творча складова в його науково-дослідній роботі не зникла 
навіть після погрому 1947 р. Ось чому є всі підстави вважати 
утворення Науково-дослідної кафедри історії України у Києві 
першою сторінкою в науковій біографії Інституту історії 
України.

д. і. н., проф. С.В.Кульчицький
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П Е Р Е Д М О В А

У 90-х роках XX століття українська історіографія 
вступила в нову фазу свого розвитку. Практично по-новому 
вивчаються, здавалося б, вже давно висвітлені проблеми. Вво
дяться до наукового обігу раніше неприступні архівні 
документи. По-сугі, справжня, не сфальсифікована історія 
вітчизняної історичної науки починає посідати належне їй 
місце. Адже вивчення і узагальнення досвіду попередників, 
критичне засвоєння їх наукової спадщини важливі для 
науковців як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

Сьогодні студіювання історії вітчизняної історичної 
науки іде кількома шляхами. По-перше, досліджуються життя 
та діяльність істориків, визначається їх внесок в історіогра
фічний процес (т. зв. праці персонологічного або біоісторіо- 
графічного характеру). По-друге, перспективним напрямком 
історіографічного процесу є дослідження функціонування 
історичних шкіл, що поступово формували загальний стан 
історичної науки і стали джерелом її подальшого росту. По- 
третє, існує стійкий інтерес до історії науково-дослідних 
установ і товариств. І хоча вивчення школи сполучається із 
дослідом здобутків того або іншого вченого, або робота 
наукової інституції розглядається з точки зору доробку її 
співробітників, ці три напрямки у вивченні історії науки 
майже не поєднуються в одному дослідженні. Гадаємо, що 
таке поєднання вже на часі, тим більше, що певна джерельна 
та історіографічна база існує.

Серед розмаїття науково-дослідних установ, шкіл, 
істориків пріоритет в сучасних працях надається тим, які ра
ніше були поза увагою науковців або їх діяльність висвітлюва
лась в українській історіографії однобоко і суб’єктивно. Особ
ливо це стосується періоду 1920-30-х років. Саме у 1920-х рр.
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відбувався небачений до того сплеск наукової активності: в 
Україні діяли численні науково-дослідні інституції, в яких 
працювала велика кількість істориків, що репрезентували різні 
наукові школи. У 1930-х рр. вся їх діяльність була зведена 
нанівець, а науковці у своїй переважній більшості зазнали 
моральних і фізичних переслідувань з боку влади. Звісно, 
перестали існувати й історичні школи.

Найповажнішою науковою установою України у 1920-і 
роки була Всеукраїнська Академія наук (ВУАН). Тільки не
давно розпочався процес створення її справжньої історії, в по
лі зору дослідників опинились різні інституції Академії, в т. ч. 
Історичні установи, очолювані акад. М.С.Грушевським. Зага
лом відтворення науково-дослідної та науково-організаційної 
діяльності МС.Грушевського на форумі ВУАГІ все більше 
привертає увагу вчених. Втім, злободенними є досліди творчої 
спадщини не лише М.С.Грушевського, але і співробітників 
його Історичних установ, а також вивчення всього кола 
історіографічних питань, які перебували в центрі їх дослід
жень. Одночасно існує нагальна потреба у відтворенні життє
писів істориків, які у 1920-х рр. прислужилися українській 
історичній науці, а також у характеристиці київської школи 
М.С.Грушевського, що формувалась в ці роки.

Створення комплексних студій із названих проблем, 
безумовно, є важливою частиною об’єктивного та незаанґажо- 
ваного відтворення загального процесу розвитку історичної 
науки.

Однією з інституцій Історичних установ М.С.Грушев
ського у ВУАН була Науково-дослідна кафедра історії 
України у Києві (НДКІУ). Впродовж недовгого часу існування 
(1924-1930 рр.) в ній загалом працювало більше 60 науковців, 
в т. ч. акад. Ф.М.Колесса, член-кореспондент ВУАН В.І.Щер- 
бина, професори В.І.Герасимчук, О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушев- 
ський, В.Ю.Данилевич, П.В.Клименко, І.П.Крип’якевич, 
М.М.Марковський. На терені НДКІУ переводили наукові 
досліди О.І.Баранович, С.Ю.Гаєвський, Л.О.Окиншевич,
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М.Н.Петровський, М.М.Ткачешео, П.К.Федоренко та інші 
науковці.

Створення НДКІУ було пов’язано, перш за все, із 
потребою готувати нові наукові кадри. Надзвичайно велику 
роль у підготовці молодих істориків відігравав такий кафед
ральний інститут, як аспірантура, через який пройшло більше 
ЗО осіб, причому 11 з них завершили свої студії захистами 
промоційних праць.

Що більше, НДКІУ стала організаційною базою для 
формування київської школи істориків М.С.Грушевського, а 
вихованці кафедри становили кадрову основу для інших 
Історичних установ.

Велике значення мала і науково-дослідна робота 
співробітників кафедри, результати якої ставали надбанням 
громадськості у таких періодичних виданнях кафедри, як 
“Студії з історії України” і “Первісне громадянство та його 
пережитки на Україні”, а також в інших часописах Історичної 
секції ВУАН -  “Україні”, “За сто літ” тощо.

Метою М.С.Грушевського було майбутнє організа
ційне перетворення НДКІУ на два наукові інститути -  Інсти
тут історії України та Інститут примітивної культури та 
народної творчості, що мало тверде підґрунтя як з точки зору 
кваліфікованого особового складу, так і з погляду система
тичної величезної науково-дослідної праці над соціально- 
економічною, політичною і культурною історією України, 
етнографією, фольклором та літературознавством.

Комплексне вивчення діяльності НДКІУ -  чого досі не 
робилося -  важливе не тільки тому, що кафедра була однією із 
багатьох інституцій ВУАН. Її функціонування доцільно 
розглядати ще й через призму грушевськознавства -  як галузі 
історичного дослідження, бо характеристика М.С.Грушев- 
ського як “найвидатнішого організатора українського науко
вого життя”1 тільки нещодавно знайшла визнання в Україні.

1 У шістдесятиліття смерті Михайла Грушевського (1934-1994) // 
Український історик (далі -  УІ). - 1994. - № 1-4. -  С.99.
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Актуальним є також звернення до аналізу форм і 
методів підготовки кадрів істориків-професіоналів, враху
вання позитивного досвіду якої дасть можливість підвищити 
ефективність підготовки сучасної наукової зміни.

Найпильнішої уваги варті і життєписи співробітників і 
аспірантів НДКІУ, переважна більшість яких зазнала репресій. 
Наукове вивчення історії діяльності НДКГУ є і моральним 
обов’язком по відновленню справедливості щодо загиблих в 
роки сталінського терору науковців.

Отже, звернення до вивчення діяльності НДКІУ стано
вить значний науковий та практичний інтерес, а справа уза
гальнення досвіду функціонування кафедри, аналіз праць її 
співробітників є актуальним завданням сучасної української 
історіографії.

Зазначимо, що поява цієї роботи ще кілька років тому 
була неможливою з кількох причин. По-перше, автору цих 
рядків важко було уявити себе історіографом. Історія 
створення і функціонування наукових установ історичного 
профілю, написана у повоєнний час єдино тоді можливою 
сухою, офіційною мовою видавалася нецікавим об’єктом 
дослідження, здавалася не вартою уваги. Та й простий перелік 
фактів з життя та діяльності різних істориків та їх посад, 
прийнятий в радянській історіографії, не заохочував до 
подібної роботи.

По-друге, автору так само важко було передбачити 
свою участь у новій галузі історіографічних досліджень -  гру- 
шевськознавстві. Певні ідеологічні кліше, негласні заборони 
торкатися імені опального Михайла Грушевського, що 
існували донедавна в нашому суспільстві, переносилися і на 
діяльність очолюваних ним інституцій та на його 
співробітників. До того ж більшість із співробітників 
М.С.Грушевського зазнали репресій та переслідувань як раз 
через те, що працювали під проводом академіка, деякі з них
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загинули під час відбуття різних термінів покарання. Тож 
згадувати їх прізвища, аналізувати їх творчий доробок 
вважалося недоречним. Звідси виникали недомовки, прізвища 
істориків “забувалися”, траплялися прикрі помилки під час 
переліку численних історичних установ 1920-х рр., їх вклад у 
науку або замовчувався, або приписувався іншим, 
марксистським інституціям.

Час іде, і погляди змінюються. Можливість казати від
верту, хоча іноді й гірку правду зробили історіографію 
привабливою дисципліною, принаймні для нас. Ще більш 
цікавою ця зовсім не “допоміжна” історична дисципліна стає 
тоді, коли дивитися на історію науки з точки зору життя 
людей, їх взаємовідносин. Інколи такий погляд допомагає 
зрозуміти, чому вчені працювали саме в тих або інших 
установах, чому з’явилися ті або інші твори.

Нарешті, ця робота могла лишитись незавершеною, 
якби не підтримка великої кількості людей. В першу чергу це 
була всебічна допомога моєї родини, зокрема батьків Віталія 
Анатолійовича та Алли Олексіївни Юркових.

Великого значення мало й сприяння з боку дирекції та 
співробітників Інституту історії України, де автору пощас
тило працювати, передусім колективу відділу історії України 
20-30-х років XX століття.

Автор також завдячує за цінні поради та за тактовне 
керування студіями своєму науковому керівнику доктору 
історичних наук, професору Кульчицькому Станіславу 
Владиславовичу.

Щиру подяку за допомогу у підготовці цієї роботи 
висловлюю працівникам Наукового архіву Інституту історії 
України НАН України, Інституту рукописів Національної 
бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України, 
Центрального державного архіву громадських об'єднань 
України, Державного архіву Служби безпеки України, Архіву 
Президії НАН України, Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного історичного архіву України у  м. Києві,

9



Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України, Державного архіву м. Києва, Російського 
державного історичного архіву у  Санкт-Петербурзі та 
Центрального державного архіву Санкт-Петербургу, а також 
співробітникам Історико-меморіального музею Михайла 
Грушевського у  Києві.
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Р О З Д І Л  1

Історіографічна та джерельна база дослідження

1.1. Історіографічний аналіз літератури

Діяльність НДКІУ М.С.Грушевського досі не була 
предметом спеціального вивчення. Це не означає, що в істо
ричній літературі не існувало згадок про функціонування цієї 
установи та діяльність її співробітників.

Відомості про науково-дослідну кафедру, яку у 1924- 
1930 рр. очолював акад. М.С.Грушевський, знаходимо у сту
діях, присвячених а) українській історіографії 1920-1930-х рр.; 
б) історії ВУАН у цей період; в) безпосередньо акад. М.С.Гру- 
шевському та його внеску в науку і, нарешті, г) при висвіт
ленні життєвого шляху та аналізу доробку того або іншого 
науковця, що в свій час працював на терені НДКГУ.

Пріоритет у зазначених дослідженнях належить, безпе
речно, зарубіжній українській історіографії. Це і зрозуміло: 
донедавна згадувати чи досліджувати (а не “критикувати”) 
проблеми, що так чи інакше були пов’язані з іменем акад. 
М.С.Грушевського, в радянській Україні вважалося ледь не 
злочином. Крім того, переважна більшість істориків та етно
графів -  співробітників НДКГУ -  зазнала наприкінці 1920-х - у 
1940-х рр. репресій і переслідувань. Але якщо їх юридична 
реабілітація почалася з кінця 1950-х рр. (до речі, і до сьогодні 
ще не завершена), то історіографічна -  щойно тепер.

Першим, хто згадав про НДКІУ і дав їй надзвичайно 
високу оцінку, назвавши “історичним університетом”, був 
львівський учень М.С.Грушевського І.П.Крип’якевич, який у 
1935 р. відгукнувся на смерть вчителя нарисом про його життя
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та діяльність1. Єдиним абзацом цієї праці обмежуються 
спомини про НДКІУ на подальші 20 років.

З середини 1950-х рр. в зарубіжній українській 
історіографії з’явилася низка праць, в яких під різними кутами 
зору подавалися дані про інституцію.

Н.Д.Полонська-Василенко в контексті висвітлення іс
торії ВУАН у 1920-1941 рр., оповіла про НДКІУ М.С.Грушев- 
ського, її структуру, подала прізвища керівників секцій та 
дійсних членів кафедри, а також у додатках до праці вмістила 
звіт кафедри -  як складової частини Історичних установ акаде
мії за 1928 р. - та її персональний склад на 1 липня 1929 р.2. 
Однак вчена не уникла помилки, зазначивши, що в 1924 р. 
акад. М.С.Грушевський “очолив науково-дослідну кафедру, 
яку до того очолював М.П.Василенко3”. Насправді Михайло 
Сергійович створив нову кафедру, а установа М.П.Василенка 
під такою ж самою назвою перестала існувати ще у 1923 р.

1957 р. виходять два нариси з української історіографії 
1920-1950-х рр. українських істориків в еміграції: у США -
О.П.Оглоблина та у Німеччині -  Б.Д.Крупницького.

О.П.Оглоблин, даючи загальний огляд діяльності Істо
ричних установ ВУАН, наголосив на винятковому значенні 
НДКІУ у справі підготовки молодих українських істориків. Не 
забув він згадати і про друкований орган кафедри -  “Студії з 
історії України”, назвати співробітників НДКІУ (О.І.Бараио- 
вича, О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевського, М.Ф.Карачківського, 
П.В.Клименка, П.І.Нечипоренка, Ф.Я.Савченка, М.М.Ткачен- 
ка, С.В.Шамрая, В.І.Щербину, В.Д.Юркевича), дати перелік їх 
основних праць та коротку характеристику історіографічних

1 Крип \якевич /.Я. Михайло Грушевський: Життя й діяльність. -  Львів, 1935.
2 Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук (нарис історії): У 
2-х чч. -  4.1. -  Мюнхен, 1955.
3 Там само. -  Арк.44-45.
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здобутків науковців4. Однак О.П.Оглоблин не згадав про 
аспірантську працю в НДКІУ своїх учнів із Історичного 
семінару вищого типу при Київському інституті народної 
освіти -  К.Є.Литиповича, Д.Є.Бованенка, В.Я.Камінського та
І.І.Кравченка, хоча й охарактеризував сфери їх інтересів та 
перерахував основні праці дослідників.

Історіографічний огляд Б.Д.Крупницького побачив 
світ вже після смерті автора. Дослідник, так само як і його 
попередники, виокремив НДКІУ М.С.Грушевського з-поміж 
інших наукових історичних установ ВУАН як ‘‘особливу” 
інституцію. Втім, він звернув увагу не лише на те, що кафедра 
була “виховним центром для нових кадрів істориків”, а й на 
структуру установи. Зокрема Б.Д.Крупницький справедливо 
зауважив, що створений М.С.Грушевським Кабінет 
примітивної культури продовжував по суті працю Україн
ського соціологічного інституту. Науковець також назвав два 
періодичних органа НДКІУ -  “Студії з історії України” та 
“Первісне громадянство”5.

У 1962 р. була надрукована студія-спогади Н.Д.Полон- 
ської-Василенко про українських істориків 1920-1930-х ррЛ В 
цій роботі дослідниця згадала про НДКІУ як про одну із скла
дових частин Історичних установ М.С.Грушевського й подала 
відомості про долі співробітників кафедри, а також склала 
коротку бібліографію праць репресованих науковців. Проте, 
через віддаленість подій у часі і просторі вчена не обминула 
деяких фактичних помилок.

4 Ohloblyn О. Ukrainian Historiography. 1917-1956 // The Annals of Ukrainian 
Academy of Arts and Sciences in the U.S. - New York, Vol. V-VI. - 1957. - No 4 
(18).- 1,2(19-20).-P.305-435.
5 Крупницький Б. Українська Історична наука під Советами (1920-1950). -  
Мюнхен, 1957. -С .6 .
6 Див.: Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совстської доби 
та доля істориків // Записки НТШ. - Т. 173: Збірник на пошану українських 
вчених, знищених більшовицькою Москвою. - Париж, Чикаго, 1962. -  С.7- 
111.
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Під кутом зору “боротьби українського народу у 1920-
1930-х рр. проти більшовицької окупації”  розглядав Історичні 
установи М.С.Грушевського, в т. ч. і НДКІУ, вчений з мюн
хенського Інституту для вивчення СССР Ф.ГІігідо7. Він, як і 
попередні науковці, наголошував на розгортанні кафедрою 
роботи по підготовці нових кадрів істориків. Дослідник також 
бачив значення НДКІУ (як і всіх Історичних установ) у легаль
ному поширенні і поглибленні (шляхом студіювання історії, 
краєзнавства, етнографії, фольклору, літературознавства) 
української національної свідомості8.

В історіографії радянської Україні у 1950-х і першій 
половині 1960-х рр. мови про кафедру і бути не могло (про 
1930-40-і роки годі й згадувати). Головна увага приділялась 
вивченню діяльності нових, “радянських” установ історичного 
профілю, що від початку стояли на методологічних засадах 
марксизму -  Істпартів, істмолів та істпрофів України, а також 
Всеукраїнської асоціації марксо-ленінських інститутів 
(ВУАМЛІНу). Більше того, навіть якщо називалися комісії 
М.С.Грушевського у ВУАН, вченими замовчувалось, що ці 
інституції організував і очолював М.С.Грушевський, а про 
підготовку ним науковців у НДКГУ (як і про саму кафедру) 
зовсім не йшлося9. Творчість же багатьох співробітників 
НДКГУ -  передусім самого М.С.Грушевського, а також репре
сованих дослідників, замовчувалась або фальсифікувалася. У 
другій половині 1960-х років ці тенденції також превалювали, 
хоча вже можна було помітити певні-зрушення у відтворенні 
діяльності Історичних установ М.С.Грушевського.

1 Пігідо Ф. Михайло Грушевський та його “Історичні установи” // Пігідо Ф. 
Україна під большовицькою окупацією (матеріали до історії боротьби 
українського народу в 1920-30-х роках). -  Мюнхен, 1956. - 143 с.
‘ Там само.-С.44.
9 Див., приміром: Лось Ф.Є. Розвиток історичної науки на Україні за роки 
Радянської влади // Розвиток науки в Українській PCP за 40 років. -  К.: Вид
ео АН УРСР. -  1957. - С.31-55; Дядиченко В.А., Лось Ф.Є.. Сарбей В.Г. 
Развитие исторической науки на Украине (1971-1963 гг.) // Вопросы 
истории. -  1964. - № 1. -  С.3-26.
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Перша згадка про НДКІУ в радянській Україні 
датується 1966 роком. У невеликій публікації про створення і 
діяльність наукових історичних установ у 1920-х роках 
М.К.Коваль10 оповів про структуру заснованої у 1924 р. 
НДКІУ та її завдання, що полягали у проведенні науково- 
дослідної роботи і підготовці молодих дослідників. Проте 
науковець припустився помилки, приписавши діяльність Кабі
нету примітивної культури і в цілому Асоціації культурно- 
історичного досліду Харківській науково-дослідній кафедрі 
історії української культури акад. Д.І.Багапія.

Названо було НДКІУ (хоча чомусь у множині -  “нау
ково-дослідні кафедри історії України”) і у нарисі А.В.Санце- 
вича та В.Г.Сарбея у двотомній “Історії Академії наук Україн
ської PCP”11. Дослідники також відзначили -  як “цінне над
бання радянської історичної науки” в 1920-х рр. -  праці моло
дих вчених О.І.Барановича, П.В.Клименка, М.Н.ГІетровського, 
М.М.Ткаченка та П.К.Федоренка (тобто співробітників 
НДКІУ), однак зарахували їх до Інституту червоної профе
сури12.

Згадка про НДКІУ, яку “очолив” (а не “створив і очо
лив”) М.С.Грушевський у 1924 р., є у біографічному нарисі 
про академіка у другому томі згаданої праці13. Разом з тим про 
працю в НДКІУ члена-кореспондента АН УРСР М.Н.Петров- 
ського (у 1927-1930 рр.) не згадується, хоча й детально 
перераховуються всі його посади, а про члена-кореспондента 
ВУАН (з 1925 р.) В.І.Щербину, що був дійсним членом 
НДКІУ від дня її заснування, взагалі немає біографічної

10 Коваль М.К До питання про створення та діяльність наукових історичних 
установ на Україні в перші роки Радянської влади // Український історичний 
журнал (далі -  УІЖ). -  1966. - № 4. -  С.66-72.
“ Санцевич А.В., Сарбей В.Г. Історія // Історія Академії наук Української 
PCP: В 2-х кн. -  Кн. 1. -  К., 1967. -  С.322.
12 Там само. -С.323.
13 Гру шевський Михайло Сергійович // Історія Академії наук Української 
PCP: В 2-х кн. - Кн.2. -  К., 1967. - С.243.
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довідки. Одночасно як позитивний факт відмітимо згадку про 
“Кабінет примітивної культури” та його друкований орган -  
“Первісне громадянство” у нарисі К.Г.Гуслистого про розви
ток етнографічних досліджень в АН УРСР14.

Жодного слова про НДКІУ (як і про інші Історичні 
установи М.С.Грушевського) ми не знаходимо у спеціальних 
виданнях, присвячених історії Академії наук України, що 
побачили світу 1969 і 1982 рр.15.

Своєрідно трактується діяльність НДКІУ в історіогра
фічному нарисі В.А.Дядиченка, Ф.ЄЛося і В.Г.Сарбся16. В цій 
праці взагалі не називається кафедра, не подається її струк
тура, хоча називається Відділ примітивної культури (який 
невідомо до чого відноситься) та характеризуються його дос
ліди як “історико-етнографічні, фольклористичні (в історич
ному аспекті) і археологічні” (де автори угледіли археологічні 
досліди -  незрозуміло); доробок Етнографічної комісії ВУАН 
плутається із внеском в науку співробітників Кабінету 
примітивної культури. Замість 8 випусків часопису “Первіс
ного громадянства” згадуються 2, а про “Студії з історії Украї
ни” згадки немає. Одночасно в нарисі наголошується на ваго
мому внеску в історичну науку у 1920-х рр. О.І.Барановича, 
П.В.Клименка, М.Н.Петровського, М.М.Ткачснка, П.К.Федо- 
ренка.

Тему вивчення спадку НДКІУ продовжила Н.В.Кома- 
ренко. У статті, присвяченій історичним науково-дослідним 
кафедрам у 1920-х рр.17, вона повторила дані, наведені

14 Гуслистий К.Г. Етиоірафія // Історія Академії наук Української PCP: В 
2-х кн. -  Ки.1. -  С.340.
15 Див.: Терлецький В.М. Академія наук Української PCP. 1919-1969: 
Короткий історичний нарис. -  К., 1969. -  295 с.; Коидуфор Ю.Ю. Історія // 
Історія Академії наук Української PCP. -  К., 1982. -  С.487-493.
16 Дядиченко В. А., Лось Ф.С., Сарбей В.Г. Розвиток історичної науки в 
Українській PCP. - К.: Наук, думка, 1970. - 79 с.
17 Комаренко Н.В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 
20-х роках // Історіографічні дослідження в Українській PCP. -  К., 1971. -  
Вип.4. -  С.33-47.

16



М.К.Ковалем: надзвичайно стисло оповіла про структуру 
НДКІУ М.С.Грушевського, основні напрямки її досліджень, 
назвала п’ятьох співробітників установи, а також один друко
ваний орган - “Студії з історії України”. Заразом підкрес
лювалось, що більшість праць, написаних співробітниками ка
федри, “хибували на істотні методологічні помилки”.

Незважаючи на певну ідеологічну заанґажованість, що 
цілком зрозуміло, це була майже сторінка інформації про 
діяльність науково-дослідної кафедри М.С.Грушевського. На 
жаль, у монографії, що вийшла через два роки, дослідниця 
залишила лише шість рядків про НДКІУ, та й то саме про ці 
горезвісні “методологічні помилки”18.

Існує ще один специфічний тип літератури про наукові 
установи ВУАН, НДКІУ в тому числі. Це різноманітні бібліо
графічні покажчики. І хоча їх використання в науковому 
дослідженні мається на увазі як сама собою зрозуміла річ 
(здебільшого дослідники про них не згадують), все ж в даному 
випадку зазначимо декілька.

Так, не можна не відмітити справжнього наукового 
подвигу укладачів бібліографічного покажчика “Видання Ака
демії наук У PCP (1919-1967). Суспільні науки”, які у не зовсім 
сприятливих суспільно-політичних умовах надали можливість 
широкому науковому загалу дістати бібліографічну інфор
мацію про академічні видання та праці, в тому числі і про ро
боти співробітників НДКГУ (за винятком праць, надрукованих 
у часопису “Україна”)19.

Згадуючи про це видання, також відзначимо вихід у 
світ у США у 1966 р. “Каталогу видань Української Академії 
наук. 1918-1930”20, підготовленого Д.Штогрином. Цей каталог

18 Комаренко Н.В. Установи історичної науки в Українській PCP. -  К., 1973. 
-С .83.
19 Видання Академії наук У PCP (1919-1967). Суспільні науки: Бібліографіч
ний покажчик. -  К.: Наук, думка, 1969. -  650 с.
20 Каталог видань Української Академії наук: 1918-1930. -  Чикаго, 1966. -  
286+76 с.
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складався із двох виданих у Києві у 1930 і 1931 рр. Систе
матичних каталогів видань ВУАН, де були перелічені всі 
праці, зокрема і науковців НДК1У, видані під фірмою 
Всеукраїнської академії наук.

Ці бібліографічні видання, без сумніву, сприяли фор
муванню уявлення про наукову-видавничу працю НДКІУ, а 
найголовніше -  називали цю установу та її співробітників без 
усіляких винятків.

У 1985 р. завдяки зусиллям С.І.Білоконя побачили світ 
(хоча й у дещо завуальованому вигляді і невеличким нак
ладом) бібліографічні покажчики праць С.В.Шамрая та 
П.В.Клименка (останній укладений М.Суслопаровим)21. На 
той час це також було неабиякою подією.

Більше в 1970-1980-х рр. про НДКІУ в українській 
радянській історіографії не йшлося. Проте не можна не від
значити факту появи в українських журналах у 1960-80-і рр. 
згадок чи навіть статей про істориків -  колишніх співробітни
ків НДКІУ М.С.Грушевського, що пережили репресії -  О.І.Ба- 
рановича22, І.Д.Бойка23, П.В.Клименка24, К.О.Копержинсько- 
го25,1.П.Крип’якевича26, М.Н.Петровського27, П.К.Фсдореика28.

11 Див.: «Софійський собор»: Пам’ятка вечора 9 січня 1985 р., Музей історії 
м. Киева: Біобібліографія кисвознавців. - Вип.4: Шамрай Сергій Вікторович; 
Карацуба Степан Ісакович / Упор. С.І.Білокінь. - К„ 1985. - 12 с.; Сторінки 
історії київського міського транспорту: Пам'ятка вечора 13 березня 1985 р., 
Музей історії Києва: Біобібліографія істориків Киева: Вип.1: Мірза-Лвак’янц 
Наталія Юстівна; Клименко Пилип Васильович / Упор. М.Суслопарів. - К., 
1985. - 8 с.
22 Баранович Олексій Іванович: [Некрологі // УІЖ. - 1961. - № 5. -  С. 173.
23 Бойко Іван Давидович: [Некролог] // УІЖ. -  1971. - № 8. -  С.153.
24 Компан О.С., Суслопаров М.З. До 80-річчя з дня народження 
П.В.Клименка // УІЖ. -  1967. - № 7. -  С. 135-139.
25 Сафронов Г.И. К.А.Копержинский (К десятилетию со дня смерти) // 
Славянская филология: Сб. статей. - Ленинград, 1964. - С. 130-135; Гуменюк 
М.П. К.О.Копержинський - бібліограф і книгознавець // Формування і 
використання бібліотечних фондів. - К., 1984. - С. 114-121 (остання стаття 
передрукована у кн.: Гумешок М.П. Біля джерел української радянської 
бібліографії. - К., 1991. - С. 18-25).
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Звичайно, в їх посмертних життєписах (йдеться про некро
логи) факт співпраці із М.С.Грушевським не афішувався, 
натомість скромно і загально писалося про академічну 
діяльність дослідників. Примітно й те, що біографічні дані 
деяких колишніх грушев’янців з'явилися у чотиритомній 
Радянській енциклопедії історії України29 та у численних 
енциклопедичних довідниках30, що свідчило про офіційне 
визнання доробку цих вчених. Та ці відомості не могли дати 
бодай приблизне уявлення про діяльність НДКІУ та працю її 
співробітників.

26 КрипЧіксвич Іван Петрович: [Некролог] // УІЖ. -  1967. - № 6. -  С. 159-160; 
Івасюта М.К Іван Петрович Крип’яксвич (До 80-річчя з дня народження) // 
УІЖ. -  1966. - № 6. - С. 127-131; Трусевич C.M. 90-річчя з дня народження 
академіка ЛН УРСР Ш.Криіґякевича// УІЖ. - 1976. - № 9. - С. 157 та ін.
27 Олійник Л.В. Український радянський історик М.Н.ГІетровський (До 70- 
річчя з дня народження) // УІЖ. -  1964. - № 5. — С. 115-117; Стецюк К.1. 
Український радянський історик М.Н.ГІетровський (До 90-річчя з дня 
народження) // УІЖ. -  1984. - № 11. -  С.145-150.
28 Федоренко Павло Костянтинович: [Некролог] // УІЖ. -  1962. -  № 2. -  
С.158.
24 Баранович Олексій Іванович // Радянська енциклопедія історії України 
(далі - РЕІУ). -  Т.1. - К., 1969, - С.109; Данилович Василь Юхимович // 
РЕІУ. - Т.1. - С.498; Колссса Філарст Михайлович // РЕІУ. - Т.2. - К., 1970. - 
С.420; Копержинський Костянтин Олександрович // РЕІУ. - Т.2. - С.470; 
Кравченко Іван Іванович // РЕІУ. - Т.2. - С.493; Крип’яксвич Іван Петрович 
// РЕІУ. - Т.2. - С.5І6; Псковський Микола Неонович // РЕІУ. - Т.З. - К., 
1971. - С.377; Ткаченко Микола Михайлович // РЕІУ. - Т.4. - К., 1972. - 
С.277; Щербина Володимир Іванович // РЕІУ. - Т.4. - С.539 та ін.
30 Див.: Баранович Алексей Иванович // Историки-слависты СССР: 
Биобиблиографичсский словарь-справочник. -  М., 1981. -  С.46; Копсржин- 
ский Константин Александрович // Там само. -  С.91; Крипякевич Иван 
Петрович // Там само. -  С.96; Крип’якевич Іван Петрович // Гурлсій І.О., 
Петренко В.С. Видатні радянські історики. -  К.: Рад. школа, 1969. -  С-114- 
116; Петровський Микола Неонович // Там само. - С. 158-159; КртГякевич 
Іван Петрович // Історія Академії наук Української PCP: В 2-х кн. -  Кн.2. -  
К., 1967. -  С.309-310; Петровський Микола Неонович // Там само. -  С.602; 
Ткаченко Микола Михайлович // Шевченківський словник: У 2-х тт. - Т.2.- 
К., 1978. -  С.269-270 та ін.
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Натомість брак згадок про цю інституцію в україн
ській радянській історіографії намагалися надолужити зару
біжні українознавці. Так, у ці роки з’явилося декілька розвідок 
у часописах, що належали перу засновника грушевсько- 
знавства проф. Л.Винара, в яких автор так чи інакше торкався 
діяльності НДКГУ чи, принаймні, згадував про неї31. У 1985 р. 
вийшла окремим виданням його монографія32, перевидана в 
Україні у 1992 р.33, де, між іншим, підкреслювалось виняткове 
значення НДКІУ М.С.Грушевського для розвитку української 
історичної науки. Автор не лише подав структуру зазначеної 
інституції та наголосив на її завданнях, але й -  вперше в 
історіографії -  вказав на те, що кафедра стала організаційною 
базою для формування київської школи М.С.Грушевського. 
Дослідник також дав визначення цієї школи, назвав її пред
ставників, що, на його думку, репрезентували різні генерації 
українських істориків. Фактичним повторенням попередніх 
студій про М.С.Грушевського та НДКІУ зосібна, стала збірка 
вибраних статей професора, яка увійшла в науковий вжиток у 
1995 р.34.

З’являлись у закордонних українознавчих виданнях і 
нариси про вчених, які в свій час працювали в НДКІУ під 
проводом М.С.Грушевського, зокрема про М.Н.Петров- 
ського35, Л.О.Окиншевича36. На відміну від радянських дослід-

31 Винар Л. Життя і наукова діяльність Михайла Грушспського // 
Український історик (далі - У1). -  1996. - №  1-2. -С . 15-31; Винар Л. Думки з 
приводу п’ятдесятих роковин смерти Михайла Грушевського // У І. -  1984. - 
№ 1-4. -С .7-20та ін.
32 Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866- 
1934). -  В-во “Сучасність”, 1985. - 120 с.
33 Винар Л. Силуети епох: Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський: 
Історичні розвідки. - Дрогобич, 1992.- С.75-167.
34 Винар Л. Михайло Грушевський -  історик і будівничий нації: Статті і 
матеріали. - Нью-Йорк, Київ, Торонто, 1995. - 304 с.
35 Л.О[киниіеаич]. Дослідник Самовидця (Пам’яті М.Н.Пстровського) // 
Україна: Українознавство і французьке культурне жиля. -  Париж, 1952. -  
4.7. -  С.535-537.
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ників, які стосовно акад. М.С. Гру шевського користувались т. 
зв. прийомом “фігури умовчання”, емігрантські науковці 
підкреслювали факт праці того або іншого історика в НДКІУ 
під рукою Михайла Грушевського, вважаючи це за значний 
здобуток. Однак їх праці через віддаленість від джерел хибу
вали на фактологічні помилки.

Вагомий внесок у популяризацію імен співробітників 
НДКІУ зробили енциклопедії, що виходили завдяки праці 
діаспорних українознавців. Передусім це стосується Енцик
лопедії українознавства, де не лише згадувалось про НДКІУ, 
але й подавалися біографічні та бібліографічні довідки про 
науковців з кафедри М.С.Грушевського. Варта згадки і англо
мовна п’ятитомна Енциклопедія України (Encyclopedia of 
Ukraine), в якій наведені біографічні дані (хоча інколи і по
милкові) майже всіх (!) дослідників, що працювали в НДКІУ.

Новий етап у дослідженні історії НДКІУ М.С.Грушев
ського, як, зрештою, і української історіографії в цілому, роз
почався на зламі 1980-х- 1990-х рр. З цього часу почали масо
во з’являтися праці, до того часу неможливі. В них, по-перше, 
йшлося про життя і діяльність М.С.Грушевського, в тому 
числі і про організацію ним різних історичних установ. По- 
друге, лавиноподібно писалися біографічні студії про репресо
ваних науковців -  співробітників академіка і, нарешті, по- 
третє, у зв’язку із двома попередніми напрямами дослідів 
відтворювалась справжня, не сфальсифікована історія ВУАН 
та Історичних установ М.С.Грушевського зокрема. Цей процес 
ішов посполу із активним розробленням нових архівних фон
дів і нових архівів (приміром, КДБ-СБУ), публікацією доку
ментів і матеріалів, а також політичною реабілітацією репре
сованих.

36 Падох Я . Лев Окиншевич -  видатний історик державного права Україии- 
Гстьманідини ХУІІ-ХУШ ст. // У1. -  1982-1983. - № 3-4, 1. - С.92-105.
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З-поміж великої кількості наукових та публіцистичних 
робіт про М.С.Грушевського та його діяльність в радянській 
Україні виокремимо ті, де є відомості про НДКІУ.

У серії статей37, а згодом і в монографічній праці38 зга
дав про НДКГУ у Києві та її структуру один з перших дослід
ників життя М.С.Грушевського у 1924-1934 рр. проф. 
Р.Я.Пиріг. Історик справедливо підкреслив, що академік на 
базі науково-дослідної кафедри прагнув створити два 
інститути -  Історичний і Примітивної культури. Однак дослід
ник під час розповіді про НДКІУ інколи плутав її із акаде
мічною кафедрою історії українського народу (що можна 
пояснити нерозробленістю питання). Значно занижена дослід
ником і кількість співробітників та аспірантів кафедри.

Про створення і діяльність НДКІУ, а також її співро
бітників і аспірантів йдеться у розвідці акад. П.Т.Тронька39. 
Одначе вчений, так само, як і Р.Я.Пиріг, сплутав науково- 
дослідну кафедру із академічною кафедрою історії україн
ського народу, зокрема, працю комісій, що були створені при 
академічній кафедрі, дослідник записав у доробок НДКІУ.

В контексті гуманітарних досліджень на герсні ВУАН 
згадує про НДКІУ Л.А.Савенок40. Втім, важко погодитися із 
дослідницею, яка вважає, що доцільність існування НДКІУ 
полягала для М.С.Грушевського у додатковому фінансуванні, 
а основну науково-дослідну роботу проводили численні комі
сії. Думаємо, не треба забувати, що значення НДКІУ полягає

37 Див.: Пиріг Р.Я. М.С.Грушсвський: між історією і політикою (1924 - 
1934 рр.) // УІЖ. -  1991. - № 4.- С.54-66; № 5. -  С.50-61; № 7. -  С.38-48; 
Лг® 8. -  С.54-63; № 9. -С.50-60; № 10. -С.44-51; № 11.- С.3-13.
38 Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924- 
1934). -К .,  1993.-199 с.
39 Тронько П.Т. Приреченість школи Грушевського (М.С.Грушсвський) // 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  К., 1991. -  С.6-16.
40 Савенок Л.А. Розгортання гуманітарних досліджень у Всеукраїнській 
Академії Наук // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. - К., 
1992. -  Вип.2. - С.74-79.
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передусім у підготовці нових кадрів високопрофесійних 
науковців.

Значним внеском у розуміння діяльності М.С.Грушев- 
ського на форумі ВУАН стала монографія П.С.Соханя, 
В.І.Ульяновського та С.М.Кіржаєва41. В ній вчені не лише 
унаочнили місце НДКІУ в системі Історичних установ 
М.С.Грушевського та розглянули її структуру й основні 
напрямки діяльності, але й визначили засадні принципи для 
характеристики київської школи М.С.Грушевського, назвали її 
представників (хоча, на наш погляд, не зовсім вірно). Важ
ливим додатком до книги стала публікація документів про 
створення НДКІУ, звітів про її діяльність та листів М.С.Гру
шевського до різних посадових осіб України стосовно органі
зації та штатів НДКІУ.

Дуже докладно, на підставі великої кількості джерел 
про створення та перший рік існування кафедри оповів 
О.С.Рубльов у статті про 1924 рік в житті акад. М.С.Грушев
ського42.

Світло на конфлікт у ВУАН у 1927 р., одним із 
багатьох чинників виникнення якого була кадрова політика 
М.С.Грушевського у НДКІУ (переведення в дійсні члени 
кафедри без промоцій К.М.Грушевської і Ф.Я.Савченка), 
пролила ґрунтовна розвідка І.Б.Гирича і С.М.Кіржаєва43.

Ліквідацію кафедри, як і всіх Історичних установ 
ВУАН, докладно розглянув українознавець В.Заруба44. Однак

41 Сохань ГІ.С., Ульяновський В.І., Кіржасв C.M. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - К., 1993. -  320 с.
42 Рубльов О.С. Михайло Грушевський: перший рік у Радянській Україні 
(спроба реконструкції) // УІЖ. - 1996. - № 5. -  С.50-71; № 6. -  С.3-24.
43 Гирич І.Б., Кіржасв С.М. До історії Всеукраїнської Академії наук: 
Михайло Грушевський і Агатангсл Кримський (з приводу “Осібної галки 
академіка М.Грушсвського до протоколу Спільного зібрання УАІІ від 17 
жовтня 1927 року") // Український Археографічний щорічник. -  Вип.1 (4). -  
К., 1992. -С.332-351.
44 Заруба В. Як нищили школу істориків академіка М.Грушсвського // 
Літературна Україна. -  1991. -  11 липня; Заруба В. Розгром і знищення
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дослідник ототожнив представників київської історичної 
школи М.С.Грушевського із усіма співробітниками Історич
них установ, що, на нашу думку, методологічно неправильно.

Цю проблему спробували розв’язати І.Верба та О.Юр- 
кова45, у студії яких якраз ставиться питання про виокрем
лення представників київської історичної школи М.С.Грушев
ського із усього загалу співробітників Історичних установ.

Деякі аспекти археографічної праці співробітників 
НДК1У (зокрема, археографічних експедицій) обговорювалися 
в роботах ІЛ.Бутича46, С.М.Кіржаєва47, О.В.ІОркової48. Вияс
ненню ролі Кабінету примітивної культури і часопису “Пер
вісне громадянство та його пережитки на Україні” сприяють 
багаті на фактологічний матеріал розвідки Т.Шевчук49,
І.Б.Матяш50, а також каталог етнографічних програм, 
складений О.Боряк51.

київської школи істориків Михайла Грушевського // У І. -  1991-1992. - № 3- 
4 ,1-4 .-С . 147-168.
45 Верба /., Юркова О. Київська, історична школа М.С.Грушевського: 
організаційно-технічні моменти // У1. -  1996. - № 1-4. -  С.268-284.
46 Бутич /. Михайло Грушсвський -  археограф // Михайло Грушсвський: 
Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, 
присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. -  
Львів, 1994.-С.50-57.
47 Кіржасв С.М. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): Внесок у 
розвиток археографії в Україні: Д ис.... канд. іст. наук. - К., 1994.
48 Юркова О.В. Археографічна експедиція Науково-дослідної кафедри історії 
України у Києві (1924-1930 рр.) // Наукові записки: Збірник праць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського НАНУ. -Т .2 . -  К., 1997. - С.458-473.
49 Шевчук Т. Листування Катерини Грушсвської і Василя Кравченка з 
приводу дослідження українського народного епосу (“Думи про пригоду на 
морі Поповича”) // Народна творчість та етнографія. -  1996. - № 4. - С.75-80.
50 Матяш /. Репресований часопис // Журналіст України. -  1996. - № 3-4. -  
С.18-19; 'Матяш І. “Первісне громадянство” -  перший науковий 
етнографічний часопис в Україні 20-х років XX ст. // Рукописна та книжкова 
спадщина України. -  Вип.З -  К., 1996. -  С.213-221.
51 Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог 
етнографічних програм (друга половина ХУІІІ -  XX ст.). -  К., 1994. -  123 с.
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Важливе місце у висвітленні діяльності НДКГУ 
відіграють біобібліографічні та біоісторіографічні праці про 
співробітників і аспірантів цієї наукової установи. Зараз мож
на констатувати наявність в сучасній українській історіографії 
значного пласту студій такого характеру. Науковцями, зокре
ма, досліджувались (з різним ступенем повноти і узагальнень, 
звичайно) життєписи та історіографічна спадщина К.Є.Анти- 
повича52, О.І.Барановича53, Т.М.Гавриленка54, В.І.Герасим- 
чука55, О.ІО.Гермайзе56, С.В.Глушка57, К.М.Г рушевської58,

57 Верба /., Юркова О. Український сфрагіст Кость Антипович: замальовка 
до портрета // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-29 березня 
1997 року): Матеріали. -  Львів, 1997. -  С. 11-12; Юркова О. Сфрагістична 
розвідка Костянтина Антиповича // Шоста наукова геральдична конференція 
(Львів, 27-29 березня 1997 року): Матеріали. -  Львів, 1997. -  С.92-94.
53 Швыдъко А. К. Вопросы социалыю-эхономичсского развития Право- 
бережной Украины 16-18 вв. в трудах А.И.Барановича// Некоторые вопросы 
отечественной историографии и источниковедения. -  Днепропетровск, 1976.
-  Вып.З. -  С. 112-118; Білокінь С. Київська школа акад. М.С.Грушсвського // 
УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 106-131; Юркова О.В. Дослідження О.І.Бараиовичсм

' магнатського господарства Волині ХУ1-ХУІІІ ст. на терені Науково-дослід
ної кафедри історії України в Києві (1924-1930 рр.) // У І. -  1996. - № 1-4. -  
С.314-318.
54 Юркова О. Історики “київської школи” М.С.Грушевського -  дослідники 
Запорожжя // Запорозьке козаіггво в українській історії, культурі та 
національній самосвідомості: Матеріали міжнародної наукової конференції.
- Київ, Запоріжжя, 1997. -  С.279-284.
55 Федорук Я. Василь Гарасимчук та його невидані “Матеріали до історії 
козаччини ХУІІ в.” // Львівські історичні праці: Джерела. - Вип.1. -  Львів, 
1994. -  С. 12-47; Федорук Я. Василь Гарасимчук: його життя і відносини з 
Михайлом Грушсвським // Михайло Грушевський і львівська історична 
школа: Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994 р. -  Нью-Йорк, 
Львів, 1995. -  С.225-232; Федорук Я. Василь Гсрасимчук: Його життя і 
відносини з Михайлом Грушсвським // У І. -  1996. - № 1-4. -  С.285-290; 
Зазуляк 10. Василь Гарасимчук -  дослідник української козаччини // 
Львівські історичні праці: Джерела. -Вип. 1 . - Львів, 1994. — СЛ07-119.
56 Скляренко CM. У сфабрикованій справі “СВУ” (Й.Ю.Гермайзс) // 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  К., 1991. -  С. 129-133; Водотика 
С.Г., Кондрашов В.Ф. О.Ю.Гермайзс // УЇЖ. -  1992. - № 12. -  С.80-90; 
Водотика С., Мазур /. Творча спадщина визначного українознавця (Осип 
Гсрмайзе) // Київська старовина. -  1992. - № 6. -  С. 104-105; О.Ю.Гермайзе //
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О.С.Грушевського59, В.Ю.Данилевича60, В.С.Денисенка61,
В.С.Євфимовського62, П.В.Клименка63, К-О.Копержииського64,

Репресоване “відродження” / Упоряд. О.І.Сидорснко, Д.В.Табачпик. - К., 
1993.- C l  16.
57 Верба LB. Родина Грушсвських в українській історичній науці 1920>х pp. // 
УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 141-142; Юркова О.В. Українська Сівсра в працях 
істориків київської школи М.С.Грушсвського // Сівсрщипа в долі істориків 
та в історичних дослідженнях. -  Київ, Новгород-Сіверський, 1996. -  С.71, 
75-76.
58 Малик Я. Катерина Грушевська. -  Львів, 1991 .-32  с.: Малик Я. Катерина 
Грушевська // У І. -  1991-1992. - № 3-4, 1-4. -  С.265-277; Пиріг Р.Я. 
Катерина Грушевська: епілог долі // Сільські вісті. -  1991. -  14 вересня; 
Матяш І. Реабілітована посмертно (Катерина Грушевська) // Слово і час. -  
1996. - № 10. -  С.68-70; Матяш /. Думознавчі студії Катерини Грушевської 
// Родовід. -  1997. - № 1. -  С.5-12; Матяш І. Curriculum vitae Катерини 
Грушевської // Пам’ять століть. -  1997. - № 3. -  С.96-111; Матяш /. 
Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви. -  К., 1997. -  224 с.
59 Пиріг Р.Я. Рідний брат Михайла Грушевського // 3 архівів ВУЧК-ШУ- 
НКВД-КГБ. - 1994. - № 1. -  С.89-93; Канкан В.А. З родоводу Грушсвських 
(Олександр Грушевський -  історик, етнограф, літературознавець) // Качкан
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К., 1995. -  С. 160-171; Верба І.В. Родина Грушсвських в українській 
історичній науці 1920-х рр. // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 136-138; Михальченко
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Матяш /. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (До 120-ліття від 
дня народження О.С.Грушсвського) // Студії з архівної справи та 
документознавства. -  1997. -  Т.2. -  С. 104-ПО; Юркова О. Фундатор 
історичної географії України // Історичний калсндар’97. -  К., 1996. - С.247.
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российской историографии (В.Б.Антонович, М.В.Довнар-Запольский и их 
ученики). -  М., Брянск, 1997. -  С.189-192.
61 Верба LB. Родина Грушсвських в українській історичній науці 1920-х pp. // 
УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 142.
62 Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Євфимовський Володимир Степанович // 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  К., 1991. - С.340; Юркова О.В. 
Українська Сівера в працях істориків київської школи М.С.Грушевського // 
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73 Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Три справи і одне життя (И.К.Федоренко) // 
Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  К., 1991. -  С.228-233; Коваленко 
О.Б., Ткаченко В.В. Доля історика // Репресоване “відродження”. -  К., 1993. 
-С . 198-211.
74 Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924- 
1934 рр .).-К ., 1993. -  С.І69-176.
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В.Д.Юркевича75.
Узагальнюючі біографічні дані про деяких із 

співробітників НДКГУ (зокрема про О.І.Барановича, І.Д.Бойка, 
О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевського, В.С.Євфимовського, 
М.Н.Петровського, П.К.Федоренка) наведені у новітніх ви
даннях -  біобібліографічних довідниках “Вчені Інституту 
історії України” та “Українські архівісти”76.

Немаловажне значення для повноцінного висвітлення 
діяльності будь-якої наукової інституції мають питання 
методології та методів досліджень, що їх застосовують 
співробітники цієї установи. З цієї точки зору вартісними є 
праці як діаспорних, так і вітчизняних вчених І.Витановича77, 
Я.Дашкевича78, С.Злупка79, О.Пріцака80, що дозволяють 
зрозуміти засадні принципи функціонування НДКГУ. 
Важливими є і студії, де, зокрема, розробляються питання

75 Бабенко Л.Л. Поруч з корифеями науки (В.Д.Юркевич) // Репресоване 
краєзнавство (20-30-і роки). - К., 1991. -  С.220-224; Федущак І. Учень і 
соратник Михайла Грушевського // Київська старовина. -  1994. - № 1. -  
С.83-94; Федущак-Юркевич /. Михайло Грушевський і слідча справа Віктора 
Юркевича // Михайло Грушевський: 36. наукових праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. -  Львів, 1994. -  С.426-440.
76 Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник: Серія “Ук
раїнські історики”. -  Вип.1. -  К., 1998. - 426 с.; Українські архівісти: Біо
бібліографічний довідник. - Вип.1 (XIX сг. -  1930-ті рр.). -  К., 1999, - 370 с.
77 Внтанович /. Уваги до методології й історіософії М. Грушевського // У І. -  
1966.-№  1-2.-С.32-51.
78 Дашкевич Я. Михайло Грушевський -  організатор української 
національної науки // Михайло Грушевський: 36. наукових праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. -  Львів, 1994. -  С.93-102.
79 Злупко С. Наукова спадщина Михайла Грушевського -  джерело з історії 
економічної думки України (методологічний аспект) // Михайло 
Грушевський: 36. наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної 
конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла 
Грушевського. -  Львів, 1994. -  С.229-238.
80 Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М.С. 
Історія України-Руси: У 11 тг„ 12 кн. - Т.1. - К., 1994. -  C.XL-LXXIII.
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наукознавчого характеру, в т. ч. поняття наукової школи. 
Серед них відзначимо роботи Л.Винара81, О.Домбровського82, 
С.Михальчеика83, О.Оглоблина84, О.Яся85.

Таким чином, історіографічний аналіз ступеня 
вивченості обраної нами теми дає можливість зробити певні 
висновки.

Незважаючи на те, що про НДКІУ та її співробітників 
вже неодноразово йшлося як у діаспорній, так і вітчизняній 
науковій літературі, спеціального наукового дослідження, 
присвяченого науково-дослідній кафедрі М.С.Грушевського, 
створено не було.

В історичній літературі про НДКГУ до цього часу 
головна увага зосереджувалась на описанні її виникнення і 
першого-другого років діяльності. Організаційно-структурна 
еволюція кафедри та її причини і наслідки досі не вивчалися.

Досить багаточисельні біографічні студії про співро
бітників НДКІУ не дають цілісної картинй праці кафедри та 
не характеризують підготовку аспірантів в цій інституції. Що 
більше, про деяких науковців донині в історіографії 
відомостей не було.

81 Винар Л. Михайло Грушевський -  історик і будівничий нації: Статті і 
матеріали. - Нью-Йорк, Київ, Торонто, 1995. - 304 с.
82 Домбровський О, До питання української історичної школи в діаспорі // 
У І. -  1974. - № 4. -  С.74-84.
83 Михальченко СИ, Киевская школа. Очерки об историках. -  Брянск, 1994.
-  77с., Михальченко С.И. Киевская школа в российской историографии 
(В.Б.Антонович, М.В.Дрвнар-Запольский и их ученики). -  М., Брянск, 1997.
-  228 с.
84 Оглоблин О. Думки про сучасну українську совстську історіографію. -  
Нью-Йорк, 1963. -  87 с.
85 Ясь О. Державницький напрям в українській історіографії першої третини 
XX ст.: становлення, формування, вплив // Історія українського 
середньовіччя: козацька доба: 36. наук, праць (на пошану історика лауреата 
Державної премії ім. Т.Шсвченка Олени Михайлівни Апаиович): У 2-х чч. -  
Ч. перша. -  К., 1995. - С.111-133.
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Досі не було складено повного списку співробітників 
НДКІУ, а також не проаналізовано їх внеску у дослідження 
вітчизняної історії.

Отже, названа проблема має бути предметом спеціаль
ного дослідження, тим більше, що джерельна база нині значно 
розширилася.

ЗО



1.2. Огляд джерел

Архівні матеріали стали основним комплексом 
історичних джерел, що лягли в основу даного дослідження.

Найважливішу їх групу складає архів НДКІУ, якого 
нам вдалося повністю опрацювати. Так склалося, що після 
ліквідації науково-дослідної кафедри її архів було передано на 
зберігання до Кафедри історії України доби торговельного 
капіталу ВУАН. Після невдалої спроби С.В.Шамрая влітку 
1933 р. вивезти архів Історичної секції ВУАН (в т. ч. і архів 
НДКІУ) і, таким чином, врятувати його, документи були 
повернуті Академії. На цьому етапі, ймовірно, відбулося 
розпорошення архіву НДКІУ -  частина його (разом із архі
вами академічної кафедри історії українського народу та часо
писів “Україна” і “Первісне громадянство”) потрапила до 
Рукописного відділу Всенародної бібліотеки України, інша ж 
частина дісталася у спадок новоствореному Історично-архео
графічному інституту. На щастя, обидві вони були збережені, і 
зараз переховуються в Інституті рукописів Національної 
Бібліотеки України ім. В.І.Вериадського (НБУВ, IP) та 
Науковому архіві Інституту історії України (НА НУ НАНУ).

Основна частина архіву (протоколи засідань, пленумів 
та бюро НДКІУ за 1924-1930 рр., листування, звіти про діяль
ність, фінансові документи, звіти тощо) знаходиться в НА ИУ 
НАНУ (оп.З, спр.170). В переважній більшості ці документи 
вперше вводяться до наукового обігу. Відзначимо, що серед 
них знаходяться невідомі до цього часу автографи акад. 
М.С.Грушевського, що є важливим для грушевськознавства.

Документи Кабінету примітивної культури, який був 
одним із трьох складових частин Асоціації культурно-
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історичного досліду, перебувають із архівом Асоціації в 
НБУВ, IP (ф.Х). Вони представлені передусім протоколами 
спільних засідань Кабінету примітивної культури, Комісії 
історичної пісенності та Культурно-історичної комісії і також 
широко використовувались автором.

Загалом весь комплекс матеріалів архіву дав змогу 
хронологічно відтворити процес організації кафедри та дослі
дити її діяльність, що більше, навіть спростувати деякі уста
лені стереотипи щодо М.С.Грушевського, а також визначити 
співробітників НДКІУ та осіб, що брали участь у роботі цієї 
інституції.

Дуже цінне джерело являються собою особові справи 
науковців НДКІУ. У діловодній практиці 1920-х рр. йшло їх 
дублювання -  один екземпляр справи залишався в установі -  в 
даному випадку в архіві НДКІУ, а другий відсилався до 
Наркомату освіти (НКО) УСРР, у підпорядкуванні якого ця 
установа знаходилась, на затвердження. Зазначені особові 
справи збереглися в обох місцях, і автор опрацьовувала їх як у 
фонді НКО УСРР у Центральному державному архіві вищих 
органів влади і управління України (ЦДАВО України) (ф.166, 
оп.12), так і у НА ІІУ НАНУ (оп.З, спр.172).

У цих справах містяться життєписи науковців, їх 
заяви, відгуки керівників кафедри на праці аспірантів та 
кандидатів в аспіранти, а також тези промоційних праць аспі
рантів та опис промоційних захистів. Варто відзначити, що 
особові справи, які відсилалися до НКО УСРР, часом містять 
менше інформації, ніж ті, що залишалися в кафедрі. Та й авто
графи М.С.Грушевського здебільшого знаходяться в останніх 
(до НКО надсилалися машинописи із підписом керівника 
НДКІУ).

Вивчення особових справ дало можливість прослід
кувати за службовими переміщеннями аспірантів та наукових 
співробітників кафедри, виявити їх друковані та неопуб- 
ліковані праці, отримати уявлення про наукові зацікавлення та 
здобутки науковців.
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Вартісними для розкриття теми є документи особових 
фондів співробітників НДКІУ. Необхідно насамперед 
виокремити джерела, що перебувають у фонді Грушевських -  
істориків і філологів у Центральному державному історич
ному архіві України в м. Києві (ЦЦІАК України) (ф.1235). 
Опрацьоване листування співробітників НДКГУ із М.С.Гру- 
шевським, О.С.Грушсвським, К.М.Грушевською дало нові 
дані про наукову діяльність кафедри, зокрема про працю 
археографічної експедиції у Москві, фольклорно-етнографічні 
студії тощо. Епістолярій також дає уявлення про керування 
Грушевськими науковою працею аспірантів.

Документи особових фондів Д.О.Кравцова (НБУВ, IP, 
ф.262), М.М.Ткаченка (НБУВ, IP, ф.ПЗ та ф.256 у Цент
ральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва 
України [ЦДАМЛМ України]), В.Ю.Данилевича (НБУВ, IP, 
ф.ХХІХ), які ми дослідили, освітлюють працю вчених у складі 
археографічної експедиції до Москви, а також їх подальший 
життєвий шлях після ліквідації НДКІУ. У фонді Д.О.Кравцова 
також відклалися листи від М.С.Грушевського.

Специфічним джерелом для висвітлення діяльності 
НДКІУ та її співробітників є архівно-слідчі справи репресо
ваних науковців, які зберігаються у Центральному держав
ному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України) 
(ф.263) та Державному архіві Служби безпеки України (ДА 
СБУ). Нам вдалося ознайомитися із архівно-слідчими справа
ми П.І.Артеменка, Д.Є.Бованенка, Т.М.Гавриленка, С.Ю.Гаєв- 
ського, О.КХГермайзе, С.В.Глушка, П.С.Глядківського, 
К.М.Грушевської, О.С.Грушевського, М.А.Жуківської, В.А.ІГ- 
натієнка, В.Я.Камінського, П.А.Кияниці, П.В.Клименка, 
В.М.Костащука, І.Д.Мандзюка, О.Т.Осіюка, О.Я.Павлика, 
Ю.Т.Сербула, В.М.Сильченка, М.М.Ткаченка, К.Т.Штепи, 
В.Д.Юркевича. Ці джерела допомагають відтворити життє
писи науковців як до початку їх праці в кафедрі, так і після 
звільнення з роботи в Академії. Стають наочними знайомства 
майбутніх кафедралів до 1924 р., їх сумісне навчання і
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заприязнення у школах і вузах, спільна праця в інших устано
вах. Це дає можливість зрозуміти, яким чином до кафедри 
М.С.Грушевського потрапили ті чи інші особи.

Архівно-слідчі справи також допомагають встановити 
точні дати праці науковців у кафедрі, прізвища їх керівників.

Важливими для нащадків є і свідчення про дати смерті 
істориків-грушев’янців. Зокрема, архівно-слідчі справи міс
тять відомості про точні дати смерті Т.М.Гавриленка, В.А.Іг- 
натієнка, О.Я.Павлика, Ю.Т.Сербула та ін.

Архівно-слідчі справи цінні й таким джерелом, як 
фотографії та бібліографія. Вони також дають уявлення про 
національний, соціальний та партійний склад співробітників 
НДКГУ.

Реабілітаційні справи, які є невід'ємною часткою 
архівно-слідчих справ, також стали у пригоді, бо вони містять 
дані про науковців, колишніх членів НДКГУ, що пережили 
репресії і війну, і яких допитували як свідків у 1950-60-х рр.

Таким чином, архівно-слідчі справи слугують не лише 
підтвердженням того фаіау, що більша частина (ледве не всі) 
співробітники М.С.Грушевського по НДКІУ зазнали репресій, 
але й самі є важливим джерелом для вивчення діяльності цієї 
інституції.

Значно сприяють у висвітленні функціонування 
НДКГУ протоколи засідань великої і малої президій НКО 
УСРР та її постанови (ЦДАВО України, ф. 166, оп.4-6), де 
знаходимо відомості про затвердження дослідників на ту або 
іншу посаду до НДКГУ, зміни у структурі кафедри, її 
фінансування.

Дозволяють зрозуміти відношення до М.С.Грушев
ського та його установ (в т. ч. і до НДКІУ) і протоколи 
Спільного зібрання ВУАН (НБУВ, IP, ф. І; Науковий архів 
Президії НАНУ,ф.251).

Архіви часописів, які у 1920-і рр. редагували М.С., 
О.С. та К.М. Грушевські, передусім “України” та “Первісного 
громадянства” (НБУВ, IP, ф.Х), дають змогу відтворити
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наукову працю дослідників - кафедралів, відшукати їх 
непубліковані через репресивні нагінки роботи.

Зважаючи на те, що науковці НДКІУ в основному 
отримували вищу освіту у Київському інституті народної осві
ти (КІНО), а потім працювали у цьому вузі, дістати відомості 
про цю їх роботу допомагає фонд ЮНО у Державному архіві 
м. Києва (ДА м. Києва, ф.Р-346).

Отже, короткий огляд архівних документів свідчить, 
що існує цілий комплекс джерел до обраної теми, які до того 
ж у своїй більшості ще не були введені до наукового обігу.

Втім, одними лише архівними матеріалами джерела до 
історії діяльності НДКІУ не вичерпуються. Є ще велика 
кількість опублікованих джерел із зазначеної теми.

Передусім це надруковані у 1920-х роках звідомлення 
про роботу НДКІУ. Так, важливим джерелом інформації про 
структуру кафедри, її склад та основні напрямки праці є звіти 
кафедри, що систематично друкував М.С.Грушевський в 
“Студіях з історії України”1, “Україні”2 та в оглядових звітах 
про діяльність Історичної секції ВУАН3.

1 Науково-лослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії України. 
-  Т.1. -  К., 1926. -  С.Ш-ХУ1І; Науково-дослідна катедра історії України в 
Києві: Звідомлення про діяльність катедри в 1927/8 році // Студії з історії 
України. -  Т.2. - К., 1929. -  С.У-ХІ; Звідомлення Науково-дослідної катедри 
історії України за рік 1928/9 // Студії з історії України. -  Т.З. -  К., 1930. -  
С.ІІІ-ІХ.
2 Науково-дослідна катедра історії України в Київі в академічному році 
1924-25 // Україна. -  1925. -  Кн.5. -  С. 172-174.; Науково-дослідна катедра 
історії України в Київі: Звідомлення за р. 1925-1926 // Україна. -  1926. -  
Кн.4. -  С. 161-167; Науково-дослідна катедра історії України в Київі // 
Україна. -  1927. -  Кн.6. -  С. 195-199; Науково-дослідна катедра історії 
України в Київі в 1927/28 році // Україна. -  1928. - Кн,4. -  С. 155-158; 
Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Україна. -  1929. -  
Грудень. -  С. 164 та ін.
3 Діяльність Історичної секції Всеукраїнської Академії наук та зв'язаних з 
нею Історичних установ академії в році 1926. -  К., 1928. - 33 с.; Діяльність 
Історичної секції Всеукраїнської Академії наук та зв'язаних з нею 
Історичних установ академії в році 1927. -  К., 1928. -4 1  с.

35



Короткі протоколи засідань Кабінету примітивної 
культури НДКІУ із Комісіями культурно-історичною та 
історичної пісенності опубліковані у “Первісному громадян
стві”4. Вони дають уявлення про роботу Кабінету, тематику 
досліджень та науковців, що приймали участь в цих 
засіданнях.

4 Протоколи засідань Кабінету примітивної культури при Науково-дослідній 
катедрі історії України спільно з Культурно-історичною комісією та 
Комісією історичної пісенности Всеукраїнської Академії наук // Примітивне 
громадянство. -  1926. -  Вип.1-2. -  С. 145-146; Протоколи засідань Кабінету 
примітивної культури при Науково-дослідній катедрі історії України спільно 
з Культурно-історичною комісією та Комісією історичної пісенности 
Всеукраїнської Академії наук // Первісне громадянство (далі - ГІГ)- -  1926. -  
Вип.З. -  С.205-206; Протоколи засідань Кабінету примітивної культури при 
Науково-дослідній катедрі історії України спільно з Культурно-історичною 
комісією та Комісією історичної пісенности Всеукраїнської Академії наук в 
р. 1927 // ПГ. -  1927. - Вип.1-3. -  С.224-226; Протоколи засідань Кабінет)' 
примітивної культури при Відділі примітивної культури і народної 
творчости Науково-дослідної катедри історії України спільно з Культурно- 
історичною комісією і Комісією історичної пісенности Всеукраїнської 
Академії наук // ПГ. -  1928. -  Вип.1. -  С. 183-184; Протоколи засідань 
Кабінету примітивної культури при Відділі примітивної культури і народної 
творчости Науково-дослідної катедри історії України спільно з Культурно- 
історичною комісією і Комісією історичної пісенности Всеукраїнської 
Академії наук в р. 1928, іравень-грудснь // ПГ. -  1928. -  Вип.2-3. -  С.208- 
210; Протоколи засідань Кабінету примітивної культури при Відділі 
примітивної культури і народної творчости Науково-дослідної катедри 
історії України спільно з Культурно-історичною комісією і Комісією 
історичної пісенности Всеукраїнської Академії наук в р. 1929, засідання 53- 
60 // ПГ. -  1929. -  Вип.1. - С. 148-149; Протоколи засідань Відділу 
примітивної культури і народної творчости Науково-дослідчої катедри 
історії України і Кабінету примітивної культури при тім же відділі, спільно з 
Культурно-історичною комісією і Комісією історичної пісенности 
Всеукраїнської Академії наук // ПГ. -  1929. -  Вип.2. — С. 141; Протоколи 
засідань Відділу примітивної культури і народної творчости Науково- 
дослідчої катедри історії України і Кабінету примітивної культури при тім 
же відділі, спільно з Культурно-історичною комісією і Комісією історичної 
пісенности Всеукраїнської Академії наук // ПГ. -  1929. -  Вип.З. -  С. 164-165.
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Відомості про функціонування Кабінету містяться 
також на сторінках “України” у звідомленнях про його та 
Асоціації культурно-історичного досліду діяльність5.

У 1990-х роках ці звіти частково були перевидані у 
другому та третьому томах збірника документів та матеріалів 
з історії НАН України, що побачив світу рік 80-ліття Академії 
наук6.

Останнім часом багато із архівної грушевськіяни було 
оприлюднено українськими науковцями. Так, завдяки 
зусиллям колективу авторів збірника “Репресоване краєзнав
ство (20-30-і роки)”, упорядників збірника документів та 
матеріалів “Михайло Грушевський: між історією та політикою 
(1920-1930-і роки)”, а також О.Рибалка, І.Б.Гирича, П.С.Соха- 
ня, В.І.Ульяновського та С.М.Кіржаєва були неодноразово 
видрукувані доповідні листи та звернення акад. М.С.Гру- 
шсвського до голови Главпрофобру НКО УСРР та до Науко
вого комітету НКО УСРР у справі організації НДКГУ7, звідом- 
лсння про діяльність НДКІУ у квітні -  вересні 1924 р.8 та у

5 Кабінет примітивної культури // Україна. -  1927. -  Кн.4. -  С.213-215; 
Кабінет примітивної культури // Україна. -  1928. -  Кн.6. -  С.203-204; 
Кабінет примітивної культури // Україна. -  1929. -  Вересень. -  С. 169-170; 
Асоціація культурно-історичного досліду // Україна. -  1929. - Липень -  
серпень. -  С.170; Відділ Примітивної Культури і Народної Творчості // 
Україна. -  1928. -  Кн.4. -  С. 159-160; Відділ Примітивної Культури і 
Народної Творчості // Україна. -  1929. -  Грудень. -  С. 167 та ін.
6 Див.: Історія Національної Академії наук України. 1924-1928: Документи і 
матеріали. -  К., 1998. -  763 с.; Історія Національної Академії наук України. 
1929-1933: Документи і матеріали. -  К., 1998. -  543 с.
7 “Європеїзувати наше культурне життя...”: З науково-організаційної 
діяльності Михайла Грушевського И Старожитності. -  1991. -  4.7. -  С.8-9 
(публікація О.Рибалка); Михайло Грушевський: причинки до життєпису // 
Старожитності. -  1992. -  4.20. -  С.8-9 (публікація О.Рибалка); Репресоване 
краєзнавство (20-30-і роки). - С.384-385; Сохань П.С. Ульяновський Ä/., 
Кіржаєв CM. М.С. Грушевський і Academia. - С.209-214; Михайло 
Грушевський: між історією та політикою (1920-1930-і роки): 36. док. та мат. 
-К ., 1997. -С .36-37,42-43.
8 Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). - С.387-388; Сохань П.С., 
Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia. - С.220-223.
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другій половині 1925 р.9, а також план підготовки аспірантів 
НДКІУ, складений М.С.Грушевським у грудні 1924 р.10, що 
уможливило детальне відтворення фундації кафедри. Її 
структурні перетворення та намагання М.С.Грушевського 
заснувати Інститут примітивної культури відображають опуб
ліковані листи М.С.Грушевського до М.О.Скрипника11 та до 
Президії Укрнауки НКО УСРР12. Конфлікт в Академії наук, 
пов’язаний із переведенням співробітників М.С.Грушевського 
Ф.Я.Савченка та К.М.Грушевської на посади дійсних членів, 
допомагає зрозуміти надрукована “Осібна гадка академіка 
Михайла Грушевського до протоколу Спільного зібрання 
Української Академії наук 17 жовтня, зачитаного на засідан
ню 31 жовтня 1927 р.’\  складена 7 листопада 1927 р.13.

Найпізніший етап існування кафедри розкривається у 
неопублікованому вчасно звіті про її діяльність у 1929-1930 
роках та протесті М.С.Грушевського з приводу висновків 
Комісії чистки апарату ВУАН, що вперше були оприлюдненні 
1991 року14.

9 Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  С.397-399; Сохань П.С. 
Ульяновський В.1., Кіржаєв CM. М.С. Гру шевський і Academia. - С.225-229.
10 Михайло Грушевський: між історією та політикою (1920- 1930-ті роки): 36. 
док. і мат. - К., 1997. -  С.57-59.
11 Гирич І.Б. Грушевський -  Скрипнику // Архіви України. -  1991. - № 3. -  
С.71-72; Сохань П.С.. Ульяновський B.L, Кіржаєв CM, М.С.Грушевський і 
Academia. - С.237.
12 Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -  С.428-429, 430-431; Сохань 
П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia. - 
С.257-259.
13 Див.: Гирич 1.Б., Кіржаєв CM. До історії Всеукраїнської Академії наук. 
Михайло Грушевський і Агатангел Кримський (з приводу “Осібної гадки 
академіка М.Грушевського до протоколу Спільного зібрання У АН від 17 
жовтня 1927 року”) // Український Археографічний щорічник. -  Вип.1. -  К., 
1992. -  С.341-351 ; Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. 
М.С.Грушевський і Academia. - С.238-253.
14 Старожитності. -  1991. - № 7. -  С.6; Сохань П.С., Ульяновський В. І., 
Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia. - С.260-296.
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Багато із зазначених документів також увійшли до вже 
згаданого збірника документів і матеріалів з історії НАН 
України.

Інформацію про працю та долю деяких працівників 
кафедри можна знайти і у збірнику документів про перші 
двадцять років діяльності Інституту історії України НАНУІ5та 
у збірці біографічних нарисів про працівників Інституту16.

Опублікований вже і великий пласт епістолярію, де 
так чи інакше відтворюється діяльність НДКІУ та її окремих 
співробітників. Це, зокрема, листи М.С.Грушевського до 
Е.Фариняка17, Д.І.Багалія18, К.Й.Студинського19, І.П.Крип’яке- 
вича20, листування О.Г.Сластьона з М.С.Грушевським та 
К.М.Грушевською21, В.Г.Кравченка і К.М.Грушевської22, 
листи К.М.Грушевської, Ф.Я.Савченка, О.Я.Павлика та інших

15 У лещатах тоталітаризму: І Іершс двадцятиріччя Інституту історії України 
ИЛИ України (1936-1936 рр.) : 36. док. і матер.: У 2-х чч. -  К., 1996. -  4.1. - 
146 с., 4 .2 .-247 с.
16 Вчені інституту історії України: Біобібліографічний довідник. Серія 
Українські історики. - Вип.1. -  К., 1998. -  430 с.
17 Листи М.Грушсвського до Е.Фариняка (від 18.111.1924 до 12.11.1927) / 
Підготував М. Антонович // У І. -  1977. -  1977. - № 3-4. -  С. 106-112.
18 Заруба В. Листування М. Гру шевського з Д.І.Багалієм // У І. -  1991-1992. - 
№3-4, 1-4. -  С.433-437.
19 Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894-1932 рр.). - 
Львів, Нью-Йорк, 1998. -  267 с.
2и Крип'якевич Р. Михайло Грушсвський та Іван КригГякевич (За 
матеріалами исопубл і кованого листування й мемуарів) // У І. -  1991. - № 1-2. 
-  С.24-36.
21 Крячок М.І. Листування О.Г.Сластьона з М.С.Грушевським та 
К.М.Грушевською // Архіви України. -  1990. - № 5. -  С.32-41.
22 Шевчук Т. Листування Катерини Грушевської і Василя Кравченка з 
приводу дослідження українського народного епосу (“Думи про пригоду на 
морі Поповича”) // Народна творчість та етнографія. -  1996. - № 4. -  С.75- 
80.
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до К.Й.Студинського23, листа В.Д.Юркевича до М.С.Грушев- 
ського24.

Важливим джерелом для дослідження обраної теми 
стали спогади Л.О.Окиншевича25, М.З.Левченка26, В.В.Міяков- 
ського27, І.П.Крип’якевича28, а також надруковані “Щоден
ники” акад. С.О.Єфремова за 1923-1929 рр.29 та уривки із 
“Щоденника” акад. М.Є.Слабченка30.

Специфічний, але не менш вартісний для зазначеної 
студії є пласт опублікованих документів з архівів ДПУ-ІІКВС 
про М.С.Грушевського та його співробітників31. Ці матеріали 
вияснюють як внутрішньокафедрапьні, так і внутнішньо- 
академічні стосунки, ставлять питання про сексотство окре
мих співробітників НДК1У.

У зв’язку з історіографічним характером частини 
завдань дослідження вагоме місце серед джерел займають 
праці співробітників НДКІУ та рецензії на ці роботи, що були 
опубліковані у тогочасних періодичних та серійних виданнях, 
зокрема “Україні”, “Первісному громадянстві”, “Студіях з іс-

23 У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891- 
1941).-К .,  1993.-768 с.
24 Див. додатки до статті: Мицик Ю. З матеріалів до “Українського 
дипломатарію ХУ1-ХУШ ст.” // Наукові записки Національного 
університету “Кисво-Могилянська Академія". -- Т.З. -  Історія. - К., 1998. -  
С.149-151.
25 ОкітиевичЛ. Моя академічна праця в Україні. -  Львів, 1995. -  87 с.
26 Левченко М. Обвинувачення відкидаю... Свідчення-спомини із слідчої 
справи // Вісник НАН України. -  1996. - № 3-4. -  С.53-76 (Публікація 
£.І(иганкової).
27 Міяковський В.В. Лицар невтомної праці // У1. -  1987. - № 1-4. -  С. 125. 
и  Крип 9якевич /. Із спогадів // УІ. -1993. - № 1-4. -  С. 174-176.
29 Сфремов С.О. Щоденники. 1923-1929. -  К„ 1997. -  843 с.
30 Шмельов В. Доля академіка // Київська старовина. -  1992. -  № 2. -  С.16-
22.
31 Пристайно В.. Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД: Трагічне 
десятиліття: 1924-1934. - К., 1996. - 335 с.; Шаповал ІО. Невідомі документи 
ГПУ-НКВД про життя і діяльність М.Грушсвського у 1924-1934 роках // У І. 
-1 9 9 6 .-№ 1-4.-С .325-349.
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торії України”, “Записках історично-філологічного відділу 
ВУАН”, “За сто літ”, “Червоний шлях” та ін.

В даній праці були також використані записані авто
ром спогади родичів аспірантів НДКІУ -  доньки Т.М.Гаври- 
ленка та Є.С.Смолинської Д.Т.Вакуленко та сина П.С.Гляд- 
ківського І.П.Гладковського, а також спогади (у рукопису) 
П.С. Глядківського.

Всі ці документи та матеріали допомогли автору не 
лише дослідити функціонування однієї із основних Історичних 
установ М.С.Грушевського у ВУАН -  Науково-дослідної 
кафедри історії України, але й назвати поіменно всіх її 
співробітників, в тому числі і репресованих в часи “великого 
терору” істориків.
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Р О З Д І Л  2

Організаційно-наукова та 
науково-виховна діяльність кафедри

2.1. Створення академіком М.С.Грушевським 
Науково-дослідної кафедри історії України у  Києві 

(березень —грудень 1924 р.)

Науково-дослідна кафедра історії України у Києві 
стала першою установою, яку академіку М.С.Грушевському 
дозволили створити в радянській Україні.

Насамперед визнаємо необхідним проаналізувати 
причини, що спонукали М.С.Грушевського створити 
інституцію саме такого типу, як науково-дослідна кафедра; 
усвідомити принципи, за якими Михайло Сергійович добирав 
співробітників та аспірантів, відобразити процес офіційної 
організації НДКІУ у відповідних структурах Народного 
комісаріату освіти (НКО) УСРР і, власне, безпосередньо 
дослідити роботу НДКІУ у червні -  грудні 1924 р.

М.С.Грушевський був обраний академіком по кафедрі 
історії українського народу 31 грудня 1923 р. Ця академічна 
кафедра була створена ще на початку заснування У АН у 1918 
році і закріплена її статутом, де зазначалося, що штатами 
Академії передбачалось по цій кафедрі 3 академіки1. До 31 
грудня 1923 р. єдиним академіком по цій кафедрі був 
Д.І.Багапій, який мешкав у Харкові і з  1921 р. очолював 
створену в тодішній столиці позаакадемічну Науково-дослід
ну кафедру української історії. По приїзду М.С.Грушевський

1 Історія Академії Наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. - К., 
1993. - С.168.
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обійняв посаду керівника вуанівської кафедри історії 
українського народу у Києві, що була вакантною. Однак ця 
установа не давала змоги повністю зреалізувати ті плани 
історичних дослідів, які вчений виплекав в еміграції. 
Передусім це стосувалося штатів (лише 2 наукових співро
бітника2), а також нерозвиненої структури академічної кафед
ри. Майже відразу після прибуття (24 березня 1924 р.) він 
зробив доповідь на Спільному зібранні ВУАН у справі 
перенесення із Відня Українського соціологічного інституту 
(УСІ), розбудові якого на еміграції М.С.Грушевський 
присвятив 5 років, і був повністю підтриманий Академією. 
(До речі, ще у проекті організації УСІ, складеному М.С.Гру- 
шевським 8 жовтня 1919 р., передбачалося майбутнє переве
дення інституту на батьківщину3).

Звернемо увагу на те, які відділи планував створити в 
УСІ у Києві Михайло Сергійович: “ 1. Чиста соціологія, мето
дологія, соціальна статика і динаміка та історія соціологічної 
дисципліни. 2. Еволюція продукції, техніки (включаючи при
мітивну пластику) і господарських форм. 3. Еволюція мисли і 
словесної творчості (тут і примітивні форми словесного 
мистецтва). 4. Еволюція ідей моральних, правних і релігійних. 
5. Розвій соціальних і політичних форм та історія соціально- 
політичних доктрин”4. Але чудово розуміючи, що повністю 
УСІ може бути розвиненим лише через 4-5 років, пропонує 
передусім зорганізувати його “по схемі дослідних катедр”5. 
Першою з них мала стати дослідна кафедра з історії загальної

2 Див.: ЦДАВО України, ф. 166, оп.4, спр.236, арк.89; Пиріг Р.Я. Життя 
Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924-1934). -  С.37.
3 Див.: Потулытцький В. А. Наукова діяльність М.С.Грушевського в 
сміпрації (1919-1924 рр.) // УІЖ. -  1992. - № 2. - С.49; Потулытцький В.А. 
Нариси з української політології (1819-1991). -  К.» 1994. -  С.43.
4 Див.: Доповідь М.С.Грушевського “Український Соціологічний інститут і 
дослідна катедра історії культури -  загальної і української” 24 березня 1924 
року // Сохань /7.С., Ульяновський В.І., Кіржасв C M . М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.207.
5 Там само.
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і української культури (М.С.Грушевський бачив її як основу, з 
якої повинні були розвинутися 2, 3 і 4 відділи УСІ). А з 
кафедри соціології, що оформилася б за рік, мав падалі 
розгорнутися відділ 5*. М.С.Грушевський зазначав: “Головна 
увага [УСІ. -  О.Ю.], особливо в організаційній стадії, повинна 
бути звернена на дослідження примітивних культур і ранніх 
стадій соціального розвитку та методологію його.. .”7.

Через тиждень, 31 березня, перебуваючи у Харкові, 
М.С.Грушевський звертається до Наукового комітету НКО 
УСРР із доповідною запискою про необхідність організації 
науково-дослідної кафедри історії України8. На цей раз 
історик передбачає створення кафедри “поширеного типу”, з 
секціями загального українознавства, новішої (головно 
соціально-економічної) історії України, та з окремою секцією 
історії Західної України. У документі фігурують вже і пріз
вища імовірних кандидатів на членів кафедри -  О.С.Гру- 
шевського, О.Ю.Гермайзе, В.І.Щербини, І.Коссака9. Тобто в 
записці йдеться про зовсім новий проект М.С.Грушевського! 
Зауважимо, що ще 29 березня в його листі до голови 
Укрголовпрофосвіти НКО про НДКІУ не йшлося!10.

Ми можемо лише здогадуватися, які події мали місце 
за ці неповні три дні, і що саме спричинилося до появи зазна
ченого нового проекту М.С.Грушевського. Та вірогідніше те, 
що у приватних розмовах між академіком і керівничими НКО, 
які, без сумніву, відбувалися у Харкові, М.С.Грушевському 
дали зрозуміти, що організацію УСІ буде відкладено.

6 Там само. - С.207-208.
7 Див.: Звернення акад. М.С.Грушевського до Наукового Комітету НКО 
УСРР в справі створення у Києві науково-дослідної кафедри історії України 
// Сохань П.С,, Ульяновський В.Ї., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.209.
8 Там само. - С.209-210.
9 Там само. -С .210.
10 ЦДАВО України, ф.166, оп.4, снр.236, арк.90-91.
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Надзвичайно цілеспрямований, академік не міг пого
дитись із таким рішенням, бо воно зводило нанівець його пла
ни розвитку історичних студій у ВУАН. Тому М.С.Грушсв- 
ський пропонує -  певним чином як контрплан - створення 
Науково-дослідної кафедри історії України. Звичайно, НДКГУ 
не могла повністю заступити УСІ, але через неї вчений 
планував фактично перевести УСІ в Україну.

Відзначимо, що названа форма організації досліджень 
була вибрана не випадково. По-перше, після реорганізації 
дореволюційної вищої ніколи (перетворення університетів на 
інститути народної освіти), суто наукову роботу почали вести 
саме ці інституції. Положення РНК УСРР про науково- 
дослідні кафедри, прийняті у 1922 р. та на початку 1924 р., 
визначали їх правне становище. По-друге, установи істо
ричного профілю згаданого типу у Києві на той час не було. 
Інституція під такою ж назвою -  Науково-дослідна кафедра 
історії України під керівництвом акад. М.П.Василенка працю
вала у 1922-1923 рр., значних результатів не досягла і припи
нила своє існування11. Заразом необхідність існування київ
ської науково-дослідної кафедри як організаційного центру 
визнавалася місцевими істориками. Так, зокрема, професор 
Київського інституту народної освіти (КІНО), керівник істо
ричного семінару вищого типу (ІСВТ) О.П.Оглоблин ще у 
листопаді 1923 р. писав, що науково-дослідна робота у Києві 
не має організаційного центру, бо у місті не працює науково- 
дослідна кафедра української історії, необхідність заснування 
якої “сповна назріла”12.

Тактичний розрахунок М.С.Грушевського виявився 
правильним. Колегія Укрголовпрофосвіти НКО, відхиливши 
на засіданні 31 березня 1924 р. проект організації УСІ,

11 Див.: Ульяновський В.І. Київська науково-дослідна кафедра історії України 
академіка М.П.Василенка: Нові матеріали // Ukrainica: Архівні студії. 
Вип.І.-К., 1997.-С.5-54.
12 Див.: Лист О.П.Оглоблина від 11 листопада 1923 р. // ЦДАВО України, 
ф. 166, оп.З, спр.411, арк.441-442-зв.
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водночас постановила створити НДКІУ у Києві під керів
ництвом академіка М.С.Грушевського13. Таким чином, вчений 
став на чолі двох кафедр -  академічної кафедри історії україн
ського народу та Науково-дослідної кафедри історії України.

Згідно із дорученням Укрголовпрофосвіти подати 
конкретний план роботи НДКГУ та список кандидатів на дій
сних членів, наукових співробітників та аспірантів, М.С.Гру- 
шевський 11 квітня 1924 р. на засіданні Київського бюро 
дослідних кафедр виступив із проектом структури НДКІУ14. 
Згідно цього плану передбачалось створення 5 секцій: 1) мето
дології та соціологічного обґрунтування історії; 2) преісторії і 
матеріальної культури; 3) історії моральної, інтелектуальної й 
естетичної культури; 4) соціальної і політичної історії 
України; 5) історії Західної України15. Додаток 1.1).

Навіть просте порівняння зазначеного плану із 
проектованою структурою УСІ (секція (1) НДКІУ співзвучна 
відділу (1) УСІ, а секції (2), (3) та (4) НДКІУ -  відділам (2), (З 
і 4), (5) відповідно) дозволяє казати про певну організаційну 
подібність НДКІУ до УСІ. Так само тотожними є й цілі, які 
ставилися перед УСІ та НДКІУ. Зокрема, М.С.Грушевський 
писав про наміри УСІ, що 5 відділів Інституту “в своїх семі
нарах дволітньою інтенсивною працею вводили [б] відповідно 
підготовлених людей в літературу предметів, методологію і 
техніку досліду як на матеріалі загальнім, так, зокрема і 
особливо, матеріалі українським. Він [тобто УСІ.- О.Ю.] 
приготовляв би таким чином, з одного боку -  учених соціо- 
логів-дослідників, а з другого -  давав [би] змогу заложити 
тверді соціологічні підстави свого наукового образования тим

13 ЦДДВО України, ф.166, оп.4, спр.236, арк.89.
14 Див.: Рубльов О.С. Михайло Гру шевський: перший рік у Радянській 
Україні (спроба реконструкції) // УІЖ. -1996. - № 5. - С.60-61.
15 Див.: Проект організації науково-дослідної кафедри історії України, 
розроблений акад. М.С. Гру шевським 11 квітня 1924 р. // Сохань П.С., 
Ульяновський BJ., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, 
змагання, діяльність. - 0.211-212.
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аспірантам, які задумують присвятитись иньшим гумані
тарним дисциплінам”16.

На науково-виховній функції наголошувалось і при 
створенні НДКІУ. У вже цитованому нами проекті організації 
дослідної кафедри М.С.Грушевський заявляв про те, що 
ИДКІУ має “завданням готувати методично вишколених і все
бічно освічених дослідників історичного життя”, які “мусять 
бути добре освідомлені в різних сторонах історичного процесу 
взагалі, а спеціально -  в економічнім, культурнім і соціальнім 
жит[т]ю України”17. Таким чином, ідеться про достеменне 
заміщення ролей проектованого в Києві УСІ діяльністю 
новоствореної Науково-дослідної кафедри історії України.

Однак ці плани М.С.Грушевського надто повільно 
втілювались у життя: давалася взнаки необхідність 
узгодження планів організації кафедри по лінії Наркомпросу. 
24 квітня 1924 р. Михайло Сергійович, зважаючи на хворобу 
голови бюро дослідних кафедр у Києві Л.М.Левицького і 
уповільнення справи організації кафедри, безпосередньо 
звертається до голови Наукового комітету НКО УСРР із 
проханням прискорити розгляд цього питання і затвердити 
запропонований ним список наукових співробітників НДКІУ. 
Історик рекомендував на ці посади акад. П.А.Тутківського, 
професорів О.С.Грушевського, О.Ю.Гермайзе, В.Ю.Даниле- 
вича, В.1.Щербину18.

,бДив.: Доповідь М.С.Грушевського “Український Соціологічний інститут і 
дослідна катедра історії культури -  загальної і української” 24 березня, 1924 
року // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.207.
17 Див.: Проект організації науково-дослідної кафедри історії України, 
розроблений акад. М.С.Грушевським II квітня 1924 р. // Сохань Я.С., 
Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, 
змагання, діяльність. - С.211.
18 Див.: Звернення акад. М.С.Грушевського до голови Наукового комітету 
УСРР в справі прискорення організації науково-дослідної кафедри історії 
України 24 квітня 1924 р. // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.214.
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Відповіддю на зазначений лист М.С.Грушевського 
став відгук акад. Д.І.Багалія про програму і особовий склад 
проектованої кафедри, якого він склав за дорученням 
Наукового комітету Наркомпросу (Дмитро Іванович тоді 
працював заступником голови Наукового комітету НКО і 
відповідав за науково-дослідні кафедри19).

У поданій рецензії Дмитро Іванович насамперед 
підкреслив, що хід організації кафедри “був якийсь не нор
мальний”, бо М.С.Грушевський “порушив звичайний порядок 
у цій справі, хоч і не по своїй волі. Обов'язково, щоб офіційне 
відношення в Научком про нову кафедру йшло од т. Лсвиць- 
кого або його замісника, з його думкою про кандидатів, бо 
одного листа ак. М.С.Грушевського для цього не досить”20.

Відносно структури НДКІУ акад. ДЛ.Багалій вказав, 
що поділ на зазначені секції не зовсім витриманий з точки 
зору класифікації, до того ж “нема згадки про економіку як 
базис, а 5-а група (Західна Україна) збудована не на тих 
принципах, як перші чотири, хоч по суті вона потрібна і 
цілездатна”21. В цілому ж Дмитро Іванович висловився за те, 
що поділ на 5 пропонованих М.С.Грушевським груп можливо 
прийняти, але слід дещо змінити термінологію, зокрема треба 
їх назвати секціями соціології та методології історії, 
археології, ідеології та соціально-політичної історії.

А ось про пропонований персональний склад кафедри 
рецензент не дав виразної відповіді, мотивуючи тим, що йому 
не надіслали анкет і curriculum vitae, а також списків праць 
претендентів на співробітників НДКІУ. Виняток було 
зроблено лише для кандидатури П.А.Тутківського, участь 
якого в роботі кафедри Д.І.Багалій вважав дуже корисною22.

19 Див.: Богдашина ОМ. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури імені академіка Д.І.Багалія (1921-1934 рр.). - 
Харків, 1994.-С.20.
20 ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.236, арк.88-зв.
21 Там само, арк.88.
22 Там само, арк.88-зв.
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Така позиція нам здається дивною. Ще 11 квітня (лист помил
ково датований 10 квітня) М.С.Грушевський повідомив Д.І.Ба- 
галія про те, що він “вніс пропозицію що до наукових співро
бітників [НДКІУ] Щербини, Данилевича і Гермайзе”23. Опріч 
того, не знати про наукові здобутки своїх давніх колег по 
Київському університету В.І.Щербини, В.Ю.Данилевича, 
О.С.Грушевського, а також О.КХГермайзе, Дмитро Іванович 
просто не міг. Тому вважаємо, що історик, роздратований 
“ненормальним” ходом справи, використав відсутність анкет 
просто як привід, аби уникнути якоїсь оцінки по суті.

Надзвичайно мляве -  з точки зору М.С.Грушевського -  
бюрократичне просування процедури фундації НДКІУ через 
всі інстанції не могло затримати керманича кафедри в реалі
зації своїх задумів. Отримавши рішення колегії Укрголов- 
профосвіти від 26 травня 1924 р. про неможливість заснування 
УСІ в Києві “через відсутність достатніх передумов і живих 
сил”24, М.С.Грушевський зосереджується на розгортанні 
діяльності НДКІУ.

29 травня він звертається з листом до київського 
уповноваженого Наукового комітету НКО УСРР, де просить 
затвердити О.І.Барановича, С.В.Глушка, П.С.Глядківського, 
М.М.Ткаченка та С.В.Шамрая аспірантами НДКІУ, які “могли 
б з користю зараз же почати заняття”25.

3 1 травня відбулося перше засідання НДКГУ, на якому 
були присутні академіки М.С.Грушевський і П.АЛутківський, 
професори О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевський, В.Ю.Данилевич, 
В. 1.Щербина, а також молоді дослідники О.І.Баранович,
І.О.Бойків, С.В.Глушко, П.С.Глядківський, М.Ф.Карачків- 
ський, Д.О.Кравцов, І.Д.Мандзюк, І.П.Пусговойт, М.М.Тка-

21 Див.: Лист М.С.Грушевського до ДЛ.Багалія від 10 (правильно — 11. - 
О.Ю.) квітня 1924 р. // Заруба В. Листування М.Грушевського з Д.І.Багалієм 
// УІ. - 1991-1992. - № 3-4,1-4. - С.435.
24 ЦЦАВО України, ф.166, огі.4, спр.195, арк.34.
25 Цит. за: Рубльов О.С. Михайло Грушевський: перший рік у Радянській 
Україні (спроба реконструкції) // УІЖ. - 1996. - № 6. - С.З.
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яенко, М.Ф.Трохименко, С.В.Шамрай, В.ДЛОркевич26. Випад
кових людей тут не було.

Принципи, за якими М.С.Грушевський добирав кадри 
для НДКІУ, варті пильної уваги. Передусім йшлося про 
високий професіоналізм майбутніх співробітників. Тому ака
демік звертає увагу на представників київської школи В.Б.Ан
тоновича, особисто добре відомих йому “з давніх літ”, меш
канців Києва О.С.Грушевського, В.Ю.Данилевича, В.І.Щерби
ну та учня М.В.Довнар-Запольського О.Ю.Гермайзе.

Власна амбітність не стала не перешкоді 
М.С.Грушевському при запрошенні на кафедру відомих 
фахівців. Цікавими у цьому ракурсі є міркування історика 
О.П.Оглоблина. Аналізуючи в еміграційній далечині науково- 
організаційну працю, яку переводив М.С.Грушевський в 
Україні в 20-х роках, О.П.Оглоблин відзначав: “Закликаючи 
до співпраці старших науковців, Грушевський наче б то 
забуває старі обиди, жалі й порахунки. В його науково- 
дослідній кафедрі працює дійсним членом проф. Данилевич, 
той самий Данилевич, який, мабуть, з суто особистих мір
кувань, виступав проти кандидатури Грушевського на кафедру 
руської історії в Київському університеті, яка звільнилася в 
1908 році після смерті П.Голубовського. Грушевський ніколи 
не забував заподіяних йому кривд і шкод. Але він запросив 
Данилевича, вже старого й немічного, майже рамолі’, на 
дійсного члена кафедри.

Він, Грушевський -  великий ворог Сергія Олексан
дровича Єфремова, дивиться крізь пальці на близькі відносини 
й співпрацю своєї, як казали тоді, правої руки, О.Ю.Гермайзе

“ Див.: НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 4, арк.1.
Від фр. Ramolli - стара, близька до недоумства людина. Навряд чи це 

твердження відповідає дійсності. В.Ю.Данилевичу у 1924 р. виповнилось 52 
роки і він ледве чи міг вважатися “старим і немічним”. -  0.10.
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з ненависним йому керманичем Історично-Філологічного 
Відділу...”27.

Звичайно, із самими науковцями питання про їх працю 
у НДКІУ було узгоджене. Так, зберігся лист П.А.Тугківського 
від 11 квітня 1924 р., де академік повідомляє М.С.Грушев- 
ського, що погоджується “взяти на себе працю при Дослідній 
кафедрі Історії України в Києві в обсягу геологічних обставин 
кам'яного віку”28. Заяву, де зголошує свою кандидатуру на 
наукового співробітника НДКІУ, подав 10 квітня і ОЛО.Гер- 
майзе29.

Одночасно із визначенням особового складу керую
чого осередку кафедри у березні -  квітні 1924 р. М.С.Гру- 
шевський придивлявся до молоді, що приходила на скликані 
ним засідання Історичної секції ВУАН та Археографічної 
комісії30. Вартісними були й рекомендації професорів КІНО 
О.С.Грушсвського, О.Ю.Гермайзе, В.КХДанилевича, які без
посередньо знали талановитих представників студентства, 
читали їм лекції і особисто керували студіями початківців в 
семінарах. Крім того, О.С.Грушевський, який з 1919 р. був 
головою Комісії ВУАН по складанню історично-географіч
ного словника українських земель, а також фактично викону
вав обов'язки голови Історичної секції академії, давно вже 
примічав охочих до дослідницької роботи молодих істориків в 
академічних установах, деякі з них працювали в Історично- 
географічній комісії. Не можна замовчати й роль, яку зіграв у 
цьому процесі С.В.Шамрай -  племінник М.С.Грушевського, 
що прийняв активну участь у роботі НДКІУ ще у часи її

27 Оглоблин О. Михайло Грушевський на тлі доби: думки про третю й 
останню добу історика (1924-1934) // УІ. - 1996. - № 1-4. - С.82.
28 ЦДАВО України, ф. 166, оп.З, спр.419, арк.4.
29 Там само, оп.12, спр. 1524, арк.2.
30 Див.: Звернення акад. М.С.Грушевського до Наукового Комітету НКО 
УСРР в справі створення у Києві науково-дослідної кафедри історії України 
// Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.209.
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формування, а на перших засіданнях кафедри саме він 
виконував функції секретаря. Недавній студент Київського 
археологічного інституту, він залучав до праці у кафедрі своїх 
товаришів. Завдяки С.В.Шамраю, наприклад, до кафедри 
прийшли В.С.Денисенко та П.С.Глядківський. Пізніше 
останній пригадував, що М.С.Грушевський після знайомства і 
перевірки фахових знань молодика цікавився у С.В.Шамрая 
про ставлення Глядківського до комуністичної партії та 
органів державної безпеки. “Як казав Шамрай, лише після 
того, як він відрекомендував мене Грушевському, останній 
погодився зарахувати мене на роботу до АН”, - свідчив Павло 
Семенович31. Випадок із перевіркою М.С.Грушевським 
політичного обличчя П.С.Глядківського дозволяє зрозуміти, 
що у академіка були небезпідставні побоювання стосовно 
інтересу до нього з боку ДПУ і, попри все, він попервах 
намагався уникнути втручання контролюючих органів у 
справи керованих ним кафедр і комісій. Більш ніж імовірно, 
що політичну перевірку проходили й інші кандидати на 
аспірантів НДКІУ. В усякому разі, серед першого 
аспірантського набору, а також серед осіб, що були внесені 
М.С.Грушевським у списки кандидатів на аспірантів восени 
1924 р., членів КП(б)У не було.

Повертаючись до першого протокольного засідання 
київської НДКІУ 31 травня 1924 р., зазначимо, що тоді після 
ознайомлення майбутніх співробітників і аспірантів із 
проектованою організацією кафедри було вирішено почати 
заняття з аспірантами, а також розробляти архівні матеріали 
ХУІІ - початку XX ст., зокрема Румянцевський опис. (Цей 
корпус джерельних матеріалів вже опрацьовували разом із 
студентами О.С.Грушевський -  на семінарах з економічної 
історії України у ВІНО - та О.Ю.Гермайзе -  у керованому ним 
архівному семінарі). Відносно ж наступної роботи у секції

51 Архівно-слідча справа П.С.Глядківського // ІДДАГО України, ф.263, оп.1, 
спр.66594 ФП, арк.24-25.
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історії інтелектуальної, естетичної та моральної культури, 
керувати якою мав намір М.С.Грушевський, то було 
поставлено завданням влаштувати кілька наукових екскурсій в 
Київсько-Волинське Полісся з метою збирання етнологічно- 
фольклорних пам’яток та виробити певну програму та анкету 
для збирачів32. На наступних зборах, що мали місце 6 червня, 
було підтверджено рішення “приступити до праці зараз, не че
каючи остаточного затвердження співробітників та аспіран
тів”33; розподілено співробітників по секціям (групам). Зокре
ма, керівниками були намічені -  О.Ю.Гермайзе -  1 групи 
(методології і соціологічного обґрунтування історії), 
П.А.Тутківський й В.Ю.Данилевич -  2 групи (історії мате
ріальної культури), М.С.Грушевський -  3 групи (історії інте
лектуальної, естетичної та моральної культури), О.С.Гру- 
шевський разом з О.Ю.Гермайзе та В.І.Щербиною -  4 групи 
(соціальної, економічної і політичної історії України).

Свої наукові інтереси визначили і зараховані М.С.Гру- 
шевським до категорії аспірантів дослідники. Так, працювати 
у 2-й групі зголосився М.М.Ткаченко, у 3-й -  С.В.Глушко та 
П.С.Глядківський, у 4-й -  О.І.Баранович, С.В.Глушко, 
М.Ф.Карачківський, М.М.Ткаченко, і, нарешті у 5-й (історія 
Західної України) -  О.І.Баранович і М.Ф.Карачківський34. Так 
само вказали на свої уподобання особи, записані як кандидати 
на аспіранти: В.С.Денисенко, Д.А.Маламуж і М.Ф.Трохимен- 
ко бажали студіювати історію України у 3-й групі, І.Д.Манд- 
зюк, І.П.Пустовійт і В.Д.Юркевич -  у 4-й, І.О.Бойків -  у 5-й35.

Чергове засідання НДКІУ відбулося за два тижня. 
Скупі рядки протоколу від 19 червня 1924 р. вражають енту
зіазмом, з яким науковці ставали до праці. “Не дивлячись на 
те, що особовий склад катедри досі не затверджений, - вирі-

32 Див.: НА НУ НАНУ, оп.З, сир.170, № 4, арк.1.
33 Там само, арк.2.
34 Там само.
35 Там само, арк.2-зв.
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шили дослідники, - працю не переривати”36. Майбутнім аспі
рантам був також запропонований список наукової літератури, 
який виробили О.Ю.Гермайзе, М.С.Грушевський та В.Ю.Да- 
нилевич для “піднесення наукової кваліфікації*” молоді.

Однак цей дослідницький запал був невідповідний до 
бюрократичного зволікання із організацією НДКІУ. Саме тому 
наступного дня, 20 червня, М.С.Грушевський звертається з 
листом до ДЛ.Багалія, в якому просить “пропхати справу 
дослідної кафедри історії України”. Нагадуючи, що ще 11 
квітня було заслухано без зауважень його план організації 
кафедри і пропозиції щодо співробітників, М.С.Грушевський 
скаржився на те, що “от уже майже як 2 місяці ті плани не 
посуваються”. Михайло Сергійович також сповіщав 
харківського колегу про фактичний початок занять з 1 червня і 
про поданий ним список із 6 осіб на аспірантів, підсумовуючи, 
що працювати без затвердження “прямо убийче!”37.

Імовірно, цей лист став у нагоді, бо 8 липня 1924 р. 
президія Наукового комітету НКО, розглянувши питання про 
структуру НДКІУ, затвердила її, але не у складі 5-ти, як 
проектував М.С.Грушевський, а 2-х секцій -  соціально-еконо
мічної історії України та методології і соціології, призна
чивши на посади керівників секцій М.С.Грушевського та 
О.Ю.Гермайзе відповідно. (Див. Додаток 1.2,). 
Обгрунтуванням такого рішення стало безпідставне тверд
ження, що нібито ще “не розпочата робота кафедри історії 
України взагалі”. Кандидатури О.С.Грушевського, П.А.Тут- 
ківського і В.І.Щербини, подані на дійсних членів НДКІУ, 
були відхилені, бо, як логічно наголошувалося у постанові, 
науковці вже працювали як “відповідальні керівники на інших 
науково-дослідних кафедрах”38.

3* Там само, арк.З.
37 Див.: Лист М.С.Грушевського до ДЛ.Багалія віл 20 червня 1924 р. // 
Заруба В. Листування М.Грушевського з ДЛ.Багалієм... - С.436.
38 ЦДДВО України, ф.166, оп.4, спр.236, арк.85.
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Однак ця ухвала не викликала змін у фактичному 
особовому складі кафедри. Після двомісячної літньої перерви 
заняття у вересні відновилися. З 10 числа почав читати курс 
лекцій акад. П.А.Тутківський, який ознайомлював аспірантів 
із географічними умовами життя доісторичної людини, а з 15 
вересня О.ІО.Гермайзе приступив до лекційних викладів курсу 
соціологічного обґрунтування історії39.

Для активного залучення молоді до праці, зважаючи на 
те, що аспіранти ще не були затверджені, М.С.Грушевським 
були запропоновані деякі нововведення. Так, крім аспірантів 
(а за постановою РНК УСРР “Про штати наукових установ 
АН” від 4 серпня 1924 р. кількість аспірантів на науково- 
дослідній кафедрі не могла перевищувати 5 осіб40) та групи 
кандидатів на аспіранти, на кафедрі М.С.Грушевського 
починає існувати така категорія працівників, як “особи, 
допущені до занять в кафедрі”, які мали “на протязі певного 
часу виявити свою працездатність”, після чого їх переводили в 
кандидати на аспірантів41.

Наприкінці вересня М.С.Грушевський, перебуваючи у 
відрядженні у Харкові, подає до НКО УСРР звідомлення про 
працю ИДКГУ протягом квітня -  вересня 1924 р., наголо
шуючи, що “робота Київської] наук[ово]-дослід[но'і] кафедри 
іст[орії] України при наявності дуже цінного аспірантського і 
співробітницького матеріалу, енергії навіть, ентузіазму до 
наукової праці, який можна констатувати після певного 
упадку і застою -  зустрічає дуже серйозні перешкоди в отсих 
неясностях, непевному становищі предложених і незатверд- 
жених членів і аспірантів. Не можна в сих умовах перейти від 
приготовчих робіт до дійсної науково-дослідної [праці], і

и НА 1ІУ НАНУ, оп.3, спр. 170, № 4, арк.4.
40ІІДАВО України, ф. 166, оп.4, сіір.244, арк.338.
41 НА ИУ ПАНУ, оп.З, спр. 170, № 4, арк.4.
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всяке протягання даного критичного стану може кінець
• ••• • «ч42кінцем унеможливити 11 ДО КІНЦЯ .

Це звідомлення, а також переговори із заступником 
наркома освіти УСРР Я.П.Ряппо і заступником голови 
Укрголовнауки М.І.Яворським, які проводив у Харкові 
М.С.Грушевський43, не могли не вплинути на рішення колегії 
Укрголовпрофосвіти НКО від 29 вересня 1924 р., коли знову 
розглядалося питання про НДКГУ. Заслухавши звіт керівника 
київської кафедри, колегія нарешті визначила, що НДК1У 
існує при ВУАН і не знаходиться у контрольному підпоряд
куванні ІНО. Було також запропоновано Науковому комітету 
“дати терміновий висновок про необхідні заходи щодо органі
зації кафедри”, а також розглянути списки керівників та 
аспірантів44.

15 жовтня була прийнята постанова президії відділу 
профосвіти, де затверджувався склад кафедри45. А остаточне 
рішення про структуру та штат НДКІУ було ухвалене 24 
жовтня. Згідно постанови президії Укрголовпрофосвіти 
кафедра закріплювалась при ВУАН і поділялася на секції: 
соціологічного обґрунтування історії та методології (керів- 
ничий проф. О.Ю.Гермайзе); соціально-економічної і політич
ної історії та історико-культурну (керівничий останніх двох - 
акад. М.С.Грушевський) з підсекціями історії матеріальної 
культури та історії духовної культури. (Див. Додаток 1.3.). 
Дійсними членами кафедри затверджувались В.Ю.Данилевич

42 Див.: Звідомлення науково-дослідної кафедри історії України про роботу в 
квітні -  вересні 1924 р. // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.222-223.
43 Сохань П.С.% Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.73; Рубльов О.С. Михайло 
Грушевський: перший рік у Радянській Україні (спроба реконструкції) // 
УІЖ. - 1996. - № 6. - С. 11.
44 ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.195, арк.61.
45 Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України.-T.1.-C.1II.
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та B.I.Щербина, аспірантами - 0.1.Баранович, С.В.Глушко,
B. А.Ігнатієнко, М.М.Ткаченко та С.В.Шамрай46.

Повернувшись із Харкова з радісною звісткою, 
М.С.Грушевський 26 жовтня скликав засідання президії 
НДКІУ, де повідомив про затвердження кафедри. Тоді ж було 
вирішено, у зв'язку із закінченням лекційного курсу акад. 
П.А.Тутківського, розпочати курс проф. В.Ю.Данилевича з 
історії матеріальної культури (археології). Також було 
започатковано нову форму науково-виховної роботи: двічі на 
тиждень аспіранти і співробітники мали читати доповіді на 
пленумі (тобто загальному засіданні) кафедри47.

За три дні -  29 жовтня відбувся перший доклад на 
тему “Переведення одноденного перепису м. Києва 2 березня 
1874 р ”, виголошений аспірантом С.В.Шамраєм48. З цього 
часу такі доповіді з подальшим обговоренням стали регуляр
ними. Майже кожна розвідка, написана співробітниками або 
аспірантами кафедри і надрукована у часопису “Україна” та в 
кафедральних “Студіях з історії України”, пройшла таку 
наукову апробацію.

З другої половини жовтня 1924 р. розпочалася 
надзвичайно активна праця в НДКІУ. До кінця року аспіранти 
та кандидати на аспіранти прослухали, крім зазначених, ще 
вступні курси з мишлення примітивного людства (читали 
М.С.Грушевський та залучені до роботи у НДКІУ співробіт
ники академічної кафедри історії українського народу 
К.М.Грушевська та Ф.Я.Савченко), методології історії (проф. 
П.В.Клименко), а також проводились семінарські заняття з 
соціології, примітивної культури і фольклору та з соціально- 
політичної історії України, якими опікувались відповідно

46 НБУВ, IP, ф.І, № 26312, арк.2; Сохань П.С., Ульяновський B.L. Кіржаєв
C, М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.73.
47 НА ІІУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 4, арк.5.
48 Там само, арк.6.
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О.Ю.Гермайзе, К.М.Грушевська та Ф.Я.Савченко, О.С.Гру- 
шевський та ВЛ.Щсрбина49.

Впродовж червня -  грудня 1924 р. 5 аспірантів і 7 кан
дидатів на аспірантів (П.С.Глядківський, В.С.Денисенко, 
М.Ф.Карачківський, Д.О.Кравцов, І.П.Пустовійт, О.М.Степа- 
нишина, В.ДЛОркевич) зробили доповіді або подали до 
обговорення 25 розвідок. Інші кандидати та допущені до праці 
в кафедрі особи (Д.А.Маламуж, І.Д.Мандзюк, І.М.Самой- 
ловський, С.П.Устименко) брали безпосередню участь у семі
нарських заняттях та обговореннях доповідей.

Таким чином, на кінець 1924 р. Науково-дослідна 
кафедра історії України при ВУАН, організаційно сформована 
і укомплектована високопрофесійними кадрами, розпочала 
надзвичайно активну дослідницьку працю, а також виробила 
план підготовки аспірантів до наукової діяльності. І хоча 
фактично перший рік її існування пройшов не так плідно, як 
того хотів би її керманич, все ж саме в цей рік були закладені 
підвалини подальшого розвою кафедри і, власне, формування 
на її базі київської історичної школи М.С.Грушевського.

49 Там само, № 1, арк.І-зв.
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2.2. Організаційно-структурна еволюція кафедри 
у  1925-1930рр.

Діяльність НДКІУ у наступні роки доцільно хроно
логічно розділити на два періоди -  1925-1927 та 1928-1930 
роки. Цей умовний поділ базується на тих організаційно- 
структурних змінах, які відбулися на початку 1928 р. і 
призвели до певної реорганізації кафедри історії України, що 
надалі мала привести до перетворення кафедри на два 
самостійні інститути.

Спочатку удосконалення устрою кафедри було 
безпосередньо пов’язано із намаганням акад. М.С.Грушев- 
ського домогтися дозволу від радянських урядовців на 
переведення УСІ до України. І хоча влітку 1924 р. при акаде
мічній кафедрі історії українського народу під головуванням 
М.С.Грушсвського були засновані Комісії культурно-історич
на та історичної пісенності, що мали “вести роботу по дослід
женню примітивної культури та її аналогій в соціальній будові 
старої Руси та сучаснім українськім фольклорі”1 і які фактич
но продовжували справу УСІ, їх праця не задовольняла вчено
го. Це було пов’язано як із вкрай обмеженими коштами і неви- 
значеними штатами (переважна більшість співробітників обох 
комісій були нештатними)2, так і з тим, що в дійсності “робота 
цих комісій, - як нотував М.С.Грушевський, - не може вповні 
заступити “У.С.І.”, а за кордоном його непевний стан дає 
привід переймати його фірму ріжним менш відповідним

1 Комісія Культурно-Історична і Комісія Історичної ГІіссниости // Україна. - 
1925. -№  1-2. -С.223.
2 Там само. -  С.223-224.
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організаціям”3. Тому пропозицію про організацію УСІ в 
Україні навесні 1925 р. М.С.Грушевський ще раз висунув на 
обговорення І відділу ВУАН, який знову позитивно поста
вився до цієї справи, а потім вчений поновив це питання і 
перед Укрголовнаукою. Історик допоминався згоди на перене
сення УСІ, а також необхідних для цього дотацій, зокрема на 
виписку літератури, на перевезення бібліотеки УСІ та на 5 
штатних посад (двох керівників семінарія, двох молодших 
асистентів та бібліотекаря -  діловода)4. Одначе велика прези
дія Укрголовнауки на засіданні ЗО травня 1925 р. відреагувала 
негативно, мотивуючи відмову у справі організації УСІ 
Недостачею відповідних наукових сил, особливо вчених- 
марксистів”5. Це красномовне формулювання заслуговує на 
увагу, бо, по-перше, містить облудне твердження про нестачу 
високопрофесійних науковців, а, по-друге, недвозначно свід
чить про намагання владних структур якнайповніше контро
лювати М.С.Грушевського, в тому числі й за допомогою 
“вчених-марксистів”, яких дійсно-таки тоді бракувало.

Втім, президія Укрголовнауки, зважаючи все ж гаки на 
те, що “вивчення примітивної культури необхідне”, запропо
нувала М.С.Грушевському проводити цю працю при НДКІУ у 
секції історії культури6. А за кілька місяців, 3 жовтня 1925 р. 
президія Укрголовнауки погодилась організувати при київ
ській Науково-дослідній кафедрі історії України “замість 
окремої секції Кабінет примітивної культури та її переживань 
в побуті і фольклорі України під керівництвом акад. М.Гру- 
шевського”7.

Структурно новоутворений Кабінет увійшов до 
підсекції інтелектуальної культури в секції історії культури

1 Грушевський М.С. В справі “Українського Соціологічного Інституту” // 
ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.202.
4 Там само.
5 ЦДАВО України, ф.166, оп.4, спр.953, арк.201.
6 Там само.
7 Там само, арк.321.
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НДК1У (див. Додаток 1.3.) і відразу розпочав роботу. Вже 21 
листопада відбулося перше протокольне засідання Кабінету 
примітивної культури з Комісіями історичної пісенності і 
культурно-історичною8. Таким чином, ці три установи фак
тично утворили, за означенням акад. М.С.Грушевського, 
“Асоціацію культурно-історичного досліду”, де у кожної з 
інституцій був свій предмет досліджень. Так, головним пред
метом занять Кабінету була “примітивна культура та її 
пережитки в побуті і творчості українського народу”, завдан
ням Культурно-історичної комісії було вивчення “соціальної 
преісторії”, тобто “дослідження на підставі історичного, 
історично-літературного і фольклорного матеріалу перед
історичних форм соціальних відносин в Україні”, а студію
вання соціологічного становища народної української твор
чості, передусім народного епосу, а також відбитків історич
них переживань в народній творчості взагалі стало справою 
Комісії історичної пісенності9.

Варто відзначити, що після організації Кабінету 
примітивної культури, а разом з ним і “Асоціації культурно- 
історичного досліду” акад. М.С.Грушевський про перенесення 
УСІ в Україну вже не згадує. Справді, робота “Асоціації” в 
зазначених напрямках фактично заступала працю УСІ, а 
клопотання М.С.Грушевського про наступні структурні зміни 
-  перетворення Кабінету примітивної культури на Інститут 
примітивної культури -  свідчило, що вчений знову пішов на 
компроміс із владою, аби домогтися свого.

Так, в листі до тодішнього голови Укрголовнауки 
Ю.І.Озерського від 25 жовтня 1927 р. М.С.Грушевський 
писав, що на його пояснення про те, що Соціологічний інсти
тут вів би роботу власне в сфері досліду пережитків примі-

8 Див.: Протоколи засідань Кабінету примітивної культури при Науково- 
дослідній катедрі історії України спільно з Культурно-історичною комісією 
та Комісією історичної пісенности Всеукраїнської Академії наук // ГІГ. -  
1926. -Вип.1 -2 .-С . 145.
9 Див.: Діяльність Історичної секції... в році 1926. -  С.10.
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тивної культури на Україні і народної творчості, вченому в 
“Наркомпросі було сказано, що можна заснувати інститут для 
фольклорних чи етнологічних студій, але не для соціо
логічних”10. Тому Михайло Сергійович погодився на зміну 
назви, вважаючи в даному випадку суттєвою не титул 
інституції (байдуже, чи «Український соціологічний 
інститут», чи «Український інститут народознавства» чи 
«Інститут примітивної культури») і віддаючи це питання на 
вирішення НКО УСРР, а, власне, організацію науково- 
дослідної установи подібного профілю. І ця установа мала ста
ти таким дослідницьким вогнищем, що, за словами М.С.Гру- 
шевського, “могло послужити першорядною рекомендацією 
перед світом нашої нової, революційної України”11.

Вже у червні 1926 р. в п’ятирічному плані організації 
наукових інституцій, який розроблявся ИКО УСРР, було 
запроектовано утворити Інститут примітивної культури. 
Одержавши з Харкова приємну звістку, М.С.Грушевський 
повідомляє про це на засіданні Кабінету примітивної культури 
6 червня 1926 р.12, а згодом і на пленарному засіданні НДКІУ 
29 червня13. Та далі декларацій справа не посунулась: якщо 
спочатку зазначений план передбачав створення Інституту у 
1926/27 році14, то згодом термін був змінений на 1927/28 р.15, а 
насамкінець у п’ятирічному плані розгортання науково- 
дослідних установ в Україні заснування Інституту примітивної 
культури було перенесено аж на 1928/29 р.16. Показовою у 
цьому процесі зміни строків є постанова малої президії 
Укрнауки НКО від 3 березня 1927 р., коли питання про

10 Див.: Лист М.С.Груїнсвського до Ю.І.Озерського від 25 жовтня 1927 р. /7 
1.ЩАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.69.
11 Там само, арк.69-зв.
12 НБУВ, 1Р, ф.Х, № 12242, арк.25.
п НА ИУ НАНУ, оп.З, сир. 170, № 11, арк.23.
14 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.605, арк.66, 148.
15 Там само, арк.54-зв.
16 Там само, арк. 175.
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перетворення Кабінету примітивної культури в Інститут “в 
зв’язку із складністю питання через бюджетові умови” 
передавалося на розгляд іншої інстанції - колегії НКО, а, отже, 
відкладалося17. Це була проста бюрократична відмова, бо ще в 
серпні 1926 р. проект перетворення Кабінету на Інститут 
успішно пройшов бюджетну комісію18.

У березні 1927 р. М.С.Грушевський проводив бесіди із 
наркомом освіти М.О.Скрипником, який перебував тоді у Киє
ві19, і домігся від наркома запевнень про затвердження Інсти
туту як не з 1 жовтня 1927 р., то принаймні з 1 січня 1928 р.20. 
Та й цього року обіцянки залишились на папері. У вже цито
ваному листі до ІО.І.Озерського (від 25 жовтня 1927 р.) 
М.С.Грушевський вкотре нагадував про справу “Науково- 
дослідного Інституту народознавства” (чи “Примітивної Куль
тури”), до котрого Кабінет [примітивної культури. -  О.Ю.] 
мав служити підготовкою”21. А за два тижні -  11 листопада 
1927 р. академік звернувся з листом до М.О.Скрипника, в 
якому з жалем констатував, що “справа Інституту примітивної 
культури (чи Народознавства) не посунулася за сей час” і 
додавав, що у цьому зволіканні відчувається “неприємний 
присмак маловаження справи студіювання українського] 
народу...”22.

Більше того, непорозуміння, які виникли в НДКГУ 
наприкінці 1927 р. після подання М.С.Грушевським на 
затвердження Укрнауки нових кандидатур на дійсних членів 
кафедри для Кабінету примітивної культури, додали

17 Там само, спр.5915, арк.42.
,R НБУВ, IP, ф.Х, № 12244, арк.37.
19 Див.: Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття 
(1924-1934).-С.73.
20 ЦЦАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.69-зв.
21 Там само, арк.69.
22 Див.: Лист М.С.Грушевського до М.О.Скрипника від 11 листопада 1927 р. 
// Опубл.: Гирич І. Б. Грушевський -  Скрипнику // Архіви України. -  1991. - 
№ 3. - С.71-72; Сохань П.С., Ульяновський В./., Кіржасв С.М. М.С.Грушев
ський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.237.
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труднощів для праці Кабінету23. Тому 2 грудня 1927 р. 
М.С.Грушевський звертається до уповноваженого Укрнауки в 
Києві Л.МЛевицького з проханням прискорити перетворення 
Кабінету примітивної культури в окрему науково-дослідну 
установу, бо “в виді механічного придатка до Кафедри, з 
відмінним завданням, Кабінет не може розвиватися”24.

Проте Укрнаука із заснуванням Інституту не квапи
лась. Як подавав в одному із звідомлень акад. М.С.Грушев
ський, “перетворення Кабінету в Науково-дослідний Інститут 
на початку 1927/8 р. здавалося певним і близьким, пройшло 
всі підготовчі інстанції, але ще раз було відлежено”25.1 НДКГУ 
у лютому 1928 р. перебирає ініціативу у свої руки. 14 числа 
відбувається засідання керуючого осередку кафедри, на якому 
обговорюються питання, пов’язані із змінами у структурі уста
нови, і з подачі М.С.Грушевського було вирішено “запропо
нувати Укрнауці розділити кафедру на 2 відділи: а) Історії 
України; б) Первісної Культури і Народної Творчості (бувш. 
Кабінет Примітивної Культури), з тим, щоб кожний відділ мав 
свої окремі засідання керуючого осередку та пленуми відділу, 
а зв’язувались оба відділи особою керівника кафедри, в потре
бі він скликає об’єднаний пленум обох відділів”26. Одночасно 
було ухвалено поділити аспірантів, а також кошти, призначені 
кафедрі на поточний рік, на два відділи27. Таким чином, 
завдяки цій реорганізації М.С.Грушевський наблизився ще на 
один крок до створення Інституту примітивної культури, а 
також унеможливлював подальше втручання наукових співро
бітників в цілому в кадрові питання Відділу примітивної куль
тури. Це досягалося завдяки окремим засіданням керуючих

а Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.237.
24 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.77.
22 Грушевський М.С. Науково-дослідча катедра історії України в Київі в 
1927/28 році // Україна. -1928. -Кн.4. - С.158.
“  НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 16, арк.7.
27 Там само, арк.7-7-зв.
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осередків, де, власне, такі питання і вирішували. (Окремі пле
нарні засідання кафедри і Кабінету примітивної культури -  ра
зом із Комісіями культурно-історичною та історичної пісен
ності -  відбувалися з осені 1925 р., тобто з часу створення 
Кабінету).

Вищенаведене рішення керуючого осередку -  як ін
формацію -  було оголошено на пленумі НДКІУ 21 лютого28 та 
на засіданні Асоціації культурно-історичного досліду 26 
лютого29. У березні в структуру 2-го відділу були внесені деякі 
уточнення. Так, на пленарному засіданні Відділу примітивної 
культури і народної творчості 10 березня 1928 р. було 
ухвалено не припиняти діяльності Кабінету примітивної куль
тури, він мав існувати і надалі, але вже як установа при 
Відділі примітивної культури30. Таким чином, Кабінет, що був 
“зав’язкою” цього Відділу, не перетворився механічно на Від
діл примітивної культури за допомогою відповідного рішення. 
Це була справжня реорганізація, бо завдання, які ставились 
перед Кабінетом, переросли його рамки. Структура кафедри 
була удосконалена через створення окремого відділу, а при 
ньому Кабінету як підрозділу. (Див. Додаток 1.4.)

22 лютого 1928 р. М.С.Грушевський листовно 
звернувся до президії Укрнауки, де виклав ухвалений 
кафедрою план її перебудови і просив його затвердити, а 
також “по можности, скорше привести до перетворення 
відділу б) в Науково-дослідний Інститут примітивної культури 
і народної творчості”31.

28 Там само, арк. 10-зв.
29ІІБУВ, IP, ф.Х, № 12273, арк.162.
30 НБУВ, IP, ф.Х, Лг2 12274, арк. 164.
31 Див.: Лист М.С.Грушсвського до Президії Укрнауки НКО УСРР від 22 
лютого 1928 р. // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.258. Цей 
документ, вперше опублікований у кн. “Репресоване краєзнавство. 1920-30-і 
роки11 (К., 1991. - С.430-431), помилково датований листопадом. Ця 
неточність перейшла і до викладів у кн.: Сохань IJ.C.. Ульяновський В.І.,
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Проте державні структури ніяк не реагували, що знову 
змусило М.С.Грушевського звернутися до президії Укрнауки 
27 липня 1928 р. У листі вчений підкреслював, що справа 
створення Інституту “в першій половині року пішла було дуже 
надійно і була зовсім близька реалізацій, проте “знову попала 
в стан анабіозу”. Між тим, підкреслював визначний 
організатор науки, “справа цілком дозріла” і Інститут може 
бути відкритий негайно32. (Структуру проектованого Інституту 
подано у Додатку 1.5.).

Це, здається, було останнє звернення акад.
М.С.Грушевського до Укрнауки, в якому ставилося питання 
про фундацію Інституту примітивної культури. Багаторічні 
звертання не досягали успіху, і вчений зосередився власне на 
розгортанні праці Відділу примітивної культури і народної 
творчості: опановувались нові ділянки досліджень,
збільшувалась кількість дійсних членів і аспірантів тощо33. В 
наступні ж роки, коли розпочато було відкритий наступ на 
Історичні установи М.С.Грушевського34, марно було навіть 
говорити про організацію якої-небудь нової науково-дослідної 
інституції.

Однак організація Кабінету примітивної культури і на
магання перетворити його з часом на Інститут примітивної

Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  
СЛ14.
32 Див.: Лист М.С.Грушевського до Президії Укрнауки НКО УСРР 27 липня 
1928 р. // Репресоване краєзнавство. -  С.428-429; Сохань П.С., Ульяновський 
В.І., Кіржаєв C.M. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. 
-  С.259; а також див.: Сохань П.С., Ульяновський В.!., Кіржаєв CM. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.114.
33 Див.: Асоціація культурно-історичного досліду // Україна. -  1929. -  
Липень - серпень. -  С.170.
34 Див.: Сохань Я.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.115-116; 118-119; 122-123; Заруба 
В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського // 
УІ. -  1991-1992. - № 3-4, 1-4. - С.147-168.
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культури не були єдиними структурними перебудовами 
НДКІУ.

Бажаним, а з червня 1926 р. і принциповим 
організаційним завданням стало створення на базі НДЮУ й 
іншої інституції -  Українського історичного інституту. 
Організація 3 секцій кафедри була прямо зорієнтована на цю 
ціль35. Більше того, їх структура постійно вдосконалювалась. 
Так, у вересні 1925 р. дійсний член кафедри П.В.Кпименко на 
одному із засідань НДКІУ заявив про потребу організації при 
кафедрі секції історіографії, архівознавства та 
джерелознавства. Але 15 вересня довга дискусія і деякі 
розходження між керівниками кафедри стосовно 
взаємовідношення пропонованої секції із вже існуючими, не 
дали змоги прийняти якесь конкретне рішення36. На наступ
ному засіданні НДКІУ (4 грудня 1925 р.) після обговорення 
даної проблеми було запропоновано П.В.Клименку 
підготувати детальний план організації та праці секції37.

Та справа розтяглася майже на рік. І провина у 
зволіканні лежить не на проф. П.В.Клименку: час пішов на 
узгодження питання із Укрголовнаукою, що дала принципову 
згоду лише восени 1926 р.38. 2 листопада 1926 р. на засіданні 
кафедри було ухвалено організувати підсекцію “допоміжних 
наук історії”, визначено і аспірантів, що згодилися працювати 
в ній39. Організаційно ця новостворена підсекція увійшла до 
секції методології і соціологічного обґрунтування історії.

Реорганізація кафедри у лютому 1928 р., про яку вже 
йшлося, не змінила структуру Відділу історії, при ньому так 
само залишались секції а) методології і соціологічного 
обґрунтування історії, б) економічної і соціально-політичної

35 Див.: Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України.-Т.І.-С.Ш .
36 НА НУ НАНУ, оп.З, спр. 170, № 8, арк. 18.
37 Там само, арк.20.
38 Там само, № 11, арк.32.
39 Там само, арк.ЗЗ.
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історії, в) історії культури з підсекціями матеріальної й інте
лектуальної культури40. Варто відзначити, що у 1926 р. 
М.С.Грушевський планував -  у разі створення Інституту 
примітивної культури - скасувати в структурі 11ДКІУ секцію 
історії культури, а її співробітники мали перейти до 
Інституту41. У лютому ж 1928 р. під час перебудови НДКІУ 
другий відділ виріс власне із Кабінету примітивної культури, а 
три існуючі до того часу секції НДКІУ стали секціями 
Історичного відділу. Ця реорганізація кафедри принципово 
поставила на порядок денний створення на її базі не лише 
Інституту примітивної культури, але й Історичного інституту.

У 1926 р. в план організації наукових інституцій в 
Україні також було внесено створення Історичного інсти
туту42. Але, здається, до 1928 р. М.С.Грушевський, зайнятий 
організацією Інституту примітивної культури, не розробляв 
плану організації Історичного інституту, натомість поділ 
НДКІУ на два відділи -  Відділ історії та Відділ примітивної 
культури у лютому 1928 р. впритул наблизив вченого до необ
хідності визначитися із планами та структурою майбутньої 
інституції.

В історіографії це питання майже не вивчено, в 
спеціальній літературі лише згадується про запланований 
М.С.Грушевським новий інститут43. 1 тільки проф. Р.Я.Пиріг 
обґрунтовує причини, що, на його думку, спонукали М.С.Гру- 
шевського прагнути створити таку установу, і які полягали 
начебто у тому, що “рамки академічної кафедри, не зв’язаної з

40 Див.: Звідомлення Науково-дослідної катеди історії України за рік 1928/9 
// Студії з історії України. - ТЛИ. -  С.ЇІІ.
41 НБУВ, IP, ф.Х, № 12247, арк.50.
42 ЦДАВО України, ф. 166, оп.6, сітр.600, арк.77.
43 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.106; Пиріг Р Я . Життя Михайла 
Грушевського: останнє десятиліття (1924-1934). -  С.98; Дивний /. 
Український історик Пилип Клименко (1887-1955): Документальний 
біографічний нарис // Наукові праці... - С.368.
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вузами, суттєво обмежували можливості розвитку історичних
* ««44досліджень .

Думаємо, що це твердження не зовсім відповідає 
дійсності. Адже, по-перше, зв’язок із вузами у НДКІУ був і до 
того ж безпосередній, бо ледь не всі співробітники та 
аспіранти кафедри працювали у вузах. Крім того, одним із 
завдань науково-дослідної установи була якраз підготовка 
викладачів високих шкіл. А, по-друге, можливості розвитку 
історичних досліджень обмежували передусім малі штати і 
кошти, які виділялися Наркомпросом на НДКІУ. Залучення ж 
науковців до нештатної праці не дозволяло вимагати від них 
систематичної роботи і перетворювало кафедру у щось на 
зразок наукового товариства. Статус же Інституту був на 
щабель вищий, ніж статус науково-дослідної кафедри, знову ж 
таки і фінансування, і кількість штатних посад в Інституті 
були більшими, ніж у науково-дослідної кафедри.

Нещодавно віднайдений нами проект створення 
Історичного інституту, складений М.С.Грушевським десь 
весною -  літом 1928 р., дозволяє розставити всі крапки над 
“і”. Імовірно, цей проект був поданий на розгляд Укрнауки, 
але загубився у нескінченних лабіринтах бюрократичного 
апарату. Однак копія його чудом збереглася в архіві кафедри. 
Зважаючи на те, що з літа 1928 р. М.С.Грушевський вже не 
піднімав питання про організацію Інституту примітивної 
культури, гадаємо, що і про заснування Історичного інституту 
більше мова не йшла. Тож розшуканий документ уявляється 
унікальним і дозволяє зрозуміти чинники, які перетворювали 
справу створення Історичного інституту на нагальну.

Передусім відзначимо, що М.С.Грушевський прагнув 
заснувати таку установу, де б систематично студіювалася 
історія України і як “цілости”, і з точки зору взаємовідносин 
“з історичними процесами -  середземноморським, західно-

44 Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924- 
1934). -  С.98.
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європейським, євроазіатським”45. Вказуючи, що можливості 
для цього принесла з собою революція, вчений відзначав, що 
досі таких інституцій не створено, бо “науково-дослідні 
кафедри, сей продукт соціалістичного будівництва, тільки 
підводили до сього завдання”, а праця НДКІУ протягом 1924- 
1928 рр., “не вважаючи на велику організаційну енергію, 
виявлену в ній, ясно показала недостатність сих установ для 
зазначеної мети”46. Між тим, підкреслював М.С.Грушевський, 
“робітники і селяни України повинні мати повно, солідно і 
всебічно розроблену історію своєї країни, українського народу 
та тих нацменшостей, що разом з ним заселюють сю країну... 
[і яка] була б здатна витримати хоч би яку сувору наукову 
критику... Явища українського життя повинні бути приведені 
в зв’язок з явищами світового історичного процесу”47.

Для виконання завдання такого масштабу, підсу
мовував визначний історик, необхідно створити Історичний 
інститут, тим більше, що кадри для нього були достатньо 
підготовлені в Відділі історії НДКІУ48. Однак формальна зміна 
назви, просте перейменування Відділу історії НДКІУ на Істо
ричний інститут, хай би при цьому і були виділені додаткові 
кошти, як нам здається, було неприпустимо для вченого, який 
поставив перед собою такі великі накреслення. (Припускаємо, 
що Інститут, розгорнувши широкомасштабні планові 
дослідження з історії України, з часом заступив би всі ті 
численні комісії Історичних установ, які створив у ВУАН 
М.С.Грушевський після свого повернення в Україну).

За планом академіка існуючі 3 секції Відділу історії 
НДКІУ мали бути перетворені на 5 відділів Інституту. Струк
тура Історичного інституту уявлялась М.С.Грушевському 
такою: “ 1. Відділ методології і соціального обгрунтування

45 Грушевський М.С. Проект Українського Історичного Інституту // НА НУ 
НАНУ, оп.З, спр. 170, № 2, арк. 1.
46 Там само.
47 Там само, арк.І-зв.
4* Там само, арк.2.
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історії. 2. Відділ порівняної історії господарства в двох сек
ціях: господарства міського і господарства сільського. 3. Від
діл історії культури, з окремою секцією Західної України. 4. 
Відділ старшої соціальної і політичної історії України в складі 
секцій старої, литовсько-польської і козацької доби, з додат
ковими секціями: порівняної історії західноєвропейської й 
азійської (в дальшім плані вони можуть бути відділені в 
окремий відділ, з поділом на секції європейську й азійську) і 
двома секціями допоміжних наук (що в дальшім теж можуть 
бути відділені в окремих відділ): а) історичної географії; б) 
джерелознавства і дотичних наук. 5. Відділ нової соціальної й 
політичної історії України, з окремою секцією Західної 
України”49. (Див. Додаток 1.6.).

Втім, цей чудово складений і обґрунтований план так і 
залитися планом, про який, на жаль, потім не згадували ані 
сам М.С.Грушевський, ані урядовці з Наркомосу.

Зауважимо, що план утворення Інституту української 
історії в складі Академії наук СРСР, з яким виступив акад. 
М.С.Грушевський у квітні 1929 р., не мав нічого спільного із 
розглянутим вище проектом. Так, невідкладними завданнями 
Інституту української історії при АН СРСР Михайло 
Сергійович вважав, по-перше, інформування російських 
істориків про досягнення української історіографії і, навпаки, 
української наукової публіки -  про здобутки великоруської 
історіографії, по-друге, складання бібліографії української 
історії (із російських видань), по-третє, видання історичних 
джерел, однаково цінних для України і Росії і, нарешті, 
реєстрацію “актового, історично-літературного, картогра
фічного та художнього матеріалу, істотно важливого для 
української історіографії, що зберігається в архівосховищах, 
бібліотеках та музеях РСФРР”50. Зрештою, цей проект також

49 Там само.
50 Див.: Грушевський М.С. Про потребу утворення Інституту Української 
Історії в складі Академії Наук СРСР // Україна. -  1929. -  Травень -  червень. 
— С. 171-172.
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залитися лише на папері і, незважаючи на тс, що Відділ 
гуманітарних наук союзної Академії признав організацію 
такого інституту бажаною, остаточне рішення відкладалося 
(хоча установа і не потребувала залучення великих коштів -  
М.С.Грушевський просив на перших порах для Інституту 
лише 2 штатні посади51). Кінець-кінцем, замість Інституту бу
ло створено Комісію по вивченню української історії при АН 
СРСР, яку незабаром приєднали до Інституту слов’яно
знавства. Але існування комісії було формальним, і вона 
нічого не встигла зробити52.

Повертаючись до Відділу історії НДКІУ, згадаємо ще 
один проект структурної реорганізації, який також не увійшов 
у життя. Так, 16 квітня 1929 р. на своєму засіданні керуючий 
осередок Відділу ухвалив за бажане утворити в кафедрі нову 
секцію історії економіки53. Але щось (чи хтось?) стало на 
заваді, і більше про утворення нової секції не йшлося.

Отже, протягом 1925-1928 рр. в кафедрі відбувались 
значні структурні зміни: були створені Кабінет примітивної 
культури, підсекція джерелознавства та допоміжних історич
них дисциплін, а у лютому 1928 р. відбулася і організаційна 
реорганізація кафедри, яка мала тепер два відділи -  Історії та 
Примітивної культури і народної творчості. Ці переміни 
устрою НДКІУ були спрямовані на перетворення її на два 
інститути -  Історії та Примітивної культури, що М.С.Грушев
ський вважав принциповим завданням. Але такої бажаної, і

51 Допускаємо, що на Історичний інститут у Москві мала перетворитися 
відряджена від Історичних установ Археографічна експедиція, яка на той час 
складалася із двох постійних співробітників і функції якої, по суті, 
співпадали із завданнями майбутнього Інституту.
52 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кірлсаєв CM. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С .  144-145; Ульяновський В., Кірлсаєв 
С. Михайло Грушевський і Academia (Ідея, змагання, діяльність) // Михайло 
Грушевський: 36. наукових праць і матеріалів Міжнародної ювілейної 
конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла 
Грушсвського. -  Львів, 1994. -  С.399.
53 НА НУ НАНУ, оп.3, сир. 170, № 22, арк.11.
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необхідної для подальшого розвитку досліджень 
трансформації не сталося. Наступні роки існування кафедри -  
1929-1930, коли, за визначенням В.3аруби, відбувався 
організаційно-структурний злам у процесі погрому і нищення 
Історичних установ М.С.Грушевського54, жодних заплано
ваних перетворень не відбулося, та й, зрештою, мова про 
будь-які структурні зміни на краще вже не йшла.

54 Дна.: Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла 
Грушевського. . . -С .168.
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2.3. Співробітники кафедри історії України

Діяльність будь-якої інституції, хоч як би чудово не 
була вона структурно організована, передусім визначають 
люди. Власне, саме за результатами праці співробітників 
оцінюють і внесок установи, розглядають позитивні та 
негативні боки її функціонування.

Добір М.С.Грушевським кадрів для Історичних 
установ -  окрема тема, якій в українській історіографії 
приділялось не так вже й багато уваги. Втім, деякі 
узагальнення' були зроблені. Так, досліджуючи кадрову 
політику М.С.Грушевського у 1920-і роки, П.С.Сохань, 
В.І.Ульяновський та С.М.Кіржаєв підкреслюють декілька 
принципових моментів, які варто відзначити. Зокрема, нау
ковці наголошують на намаганні М.С.Грушевського 1) зосе
редити в Історичних установах три генерації вчених, 2) ство
рити -  за прикладом Наукового товариства імені Шевченка 
(НТШ) та Українського наукового товариства (УНТ) -  значну 
мережу позаштатних працівників та 3) звертають увагу на 
певні негативні риси процесу підбору кадрів, що, на їх думку, 
становлять “переманювання” дослідників з інших установ та 
прояви суб’єктивізму, особисті симпатії та антипатії кері'в- 
ничого щодо тих чи інших осіб1. Всі зазначені позиції можна 
зауважити і при аналізі політики М.С.Грушевського у справі 
підбору кадрів для НДКІУ. Але якщо вище названі шановні 
дослідники констатують ці засадні принципи, то ми намага
тимемося передусім висвітлити кадрову політику М.С.Гру-

1 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. -С .154-156.

74



шевського та проілюструвати її фактами із організаційного 
життя кафедри.

Перш за все наголосимо, що в НДКІУ М.С.Гру- 
шевський дійсно прагнув залучити представників різних гене
рацій українських істориків і літературознавців. Зважаючи на 
те, що НДКІУ мала працювати як “науково-дослідна і 
науково-виховуюча установа”2, бажання її керівника бачити у 
себе в кафедрі представників київської історичної школи 
В.Б.Антоновича та філологічної школи визначного літера
турознавця акад. В.М.Перетца є цілком закономірним. Видат
ний вчений-позитивіст, що розробив концепцію безперервного 
історичного розвитку України, він намагався й розвиток 
історичної науки зробити безнастанним, вважаючи конче 
необхідною спадкоємність між генераціями дослідників.

По-друге, залучення вчених до праці в НДКГУ на заса
дах нештатного співробітництва, на нашу думку, було виму
шеним кроком з боку М.С.Грушевського. Адже розроблений 
ним широкомасштабний план науково-дослідної роботи 
вимагав значної кількості працівників, разом з тим штати 
НДКІУ (як, зрештою, й інших установ) були обмежені Укр- 
головнаукою; затвердження кожного нового фахівця у штат 
вимагало від академіка кількаразових звертань, пояснень, 
інколи навіть протягом декількох років. Одночасно нештатне 
співробітництво не задовольняло вченого ще й тим, що від 
таких дослідників не можна було вимагати постійної праці та 
великих обсягів зробленого.

І, нарешті, по-третє, розглянемо ті риси процесу підбо
ру кадрів, які поважні вчені вважають за негативні. Закиди 
М.С.Грушевському у суб’єктивізмі при запрошенні фахівців, 
взагалі у непотизмі, як нам здається, не є слушними. Дореч
ним в даному випадку згадати заувагу Я.Р.Дашкевича (хоч і 
висловлену при згадці про конфлікт 1913 р.) щодо припи-

2 Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії України. 
-Т .1 .-С .ІІІ.
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суваних М.С.Грушевському непотизму і -  загалом -  автори
таризму. Так, високошановний професор обґрунтовано заки
дає, що не можна обвинувачувати М.С.Грушевського у непо- 
тизмі (“тобто що він опирався тільки на своїх прихильників”), 
адже ледь чи “в серйозних справах можна було реально опер
тися на неприхильних собі людей”, а звинувачення вченого у 
авторитаризмі, який, “без жодного сумніву, був найбільшим 
авторитетом в історії України”, уявляється Р.Я.Дашкевичу 
анекдотом3. Поділяючи сформульовані львівським вченим 
положення, думаємо, що вони справедливі і для іншого 
хронологічного відрізку, зокрема для 1924-1930 рр.

Що ж до фактів “переманювання” М.С.Грушевським 
фахівців із інших академічних структур до своїх установ, зок
рема НДКІУ, то це навряд чи можна вважати за злочин (навіть 
моральний), тим більше, що можна однозначно твердити, що в 
цих випадках М.С.Грушевський забезпечував моральну і мате
ріальну підтримку залученим до праці дослідникам, в той час, 
як інші керівники не могли (або не бажали) цього зробити.

Насамкінець зазначимо, що один із фактів “перема
нювання” (Л.О.Окиншевича у Д.І.Багалія), наведений у книзі 
дослідниками4, не відповідає дійсності. Але, думаємо, це вина 
не авторів, бо помилкове твердження (насправді йшлося про 
перехід Л.О.Окиншевича з НДКІУ до Науково-дослідної ка
федри історії української культури Д.І.Багалія) увійшло в 
літературу раніше5.

Конкретизуємо наведені загальні висловлювання. Згід
но положення 1922 р. про науково-дослідні кафедри УСРР,

3 Див.: Дашкевич Я.Р. Михайло Грушевський -  організатор української 
національної науки // Михайло Грушевський: 36. наукових праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. - Львів, 1994. - С.100.
4 Див.: Сохань Я.С., Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.155.
5 Мова йде про неправильно прокоментований лист М.С.Грушевського до 
ДЛ.Багалія від 22 листопада 1928 р. //. Див.: Заруба В. Листування 
М.Грушевського з ДЛ.Багалісм // УІ. -  1991-1992. - № 3-4, 1-4. -  С.434.
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закріпленого потім постановою Раднаркому УСРР “Штати 
наукових установ АН” від 4 серпня 1924 р., в складі науково- 
дослідних кафедр передбачались такі посади: керівник кафед
ри, керівник секції, дійсний член, науковий співробітник, 
аспірант6. Згідно цього штатного розкладу підбирав 
працівників до НДКГУ і М.С.Грушевський.

Офіційне затвердження співробітників НДКГУ, як вже 
вказувалось, відбулося у жовтні 1924 р. Тоді були санкціо
новані у складі НДКІУ М.С.Грушевський як керівник кафедри 
і керівник секції одночасно, О.Ю.Гермайзе як керівник секції, 
В.Ю.Данилевич і В.І.Щербина -  як дійсні члени. Як бачимо, 
наукових співробітників на кафедрі на початковому етапі не 
було. Також не були затверджені, незважаючи на подання 
М.С.Грушевського, вчені, які вже de facto працювали в кафед
рі -  О.С.Грушевський та ГТА.Тутківський. Питання про їх 
призначення, за логікою урядовців, відпадало само по собі, бо 
вони працювали як “відповідальні керівники при інших 
науково-дослідних кафедрах”7. (Йшлося, зокрема, про те, що 
О.С.Г рушевський був директором Комісії ВУАН для 
складання історично-географічного словника української зем
лі і -  одночасно -  членом кафедри сільськогосподарської еко
номіки, а П.А.Тутківський, крім головування у Другому відді
лі ВУАН, очолював академічні Географічну комісію і 
Геологічний кабінет, а також працював ще у кількох комісіях 
ВУАН8).

Втім, у грудні 1924 р. М.С.Грушевський зазначав, що 
справа організації кафедри ще далеко не закінчена; для 
розгортання роботи НДКГУ потрібні платня вже затвердженим 
співробітниками та нові штати. Щодо останніх, то в найближ
чім часі академік планував подати “на затвердження керів-

6 Див.: Наука на Украине: Орган Научного Комитета Укрглавпрофобра. -  
1922. - № l . -С т .П З ; ЦДАВО України, ф.166, он.4, спр.244, арк.338.
7 Там само, оп.4, сир.236, арк.85.
* Див.: Історія Академії Наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. -  
К„ 1993. -С .507-508,511.
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ничим соціально-політичної секції проф. Ол. Грушевського, а 
проф. П.Клименка на дійсного члена кафедри в секції 
соціологічно-методологічній”9.

"На початку 1925 р. питання “про остаточне 
сформування штату співробітників” стало на порядок денний 
кафедри. Зокрема, 17 січня,1 після розгляду керівниками 
НДКІУ заяви проф. П.В.Клименка про його прагнення бути 
дійсним членом кафедри, було ухвалено вважати науковця 
бажаним для праці даної установи, і кандидатура вченого була 
подана на затвердження Укрнауки10. Цікаво відзначити, що 
цьому засіданню передували інші збори -  малої президії Укр- 
головнауки від 7 січня, коли розглядалось прохання П.В.Кли
менка зняти його з керівництва Науково-дослідною кафедрою 
історії та економіки Поділля в Кам’янець-Подільському та 
зарахувати “в склад керівників кафедри ак. Грушевського”1'. 
Тоді Пилипа Васильовича звільнили від керівництва поділь
ською кафедрою, а щодо другого його клопотання, то рішення 
малої президії було сформульовано досить примітно: “проси
ти [виділено нами. -  О.Ю.] ак. Грушевського включити його 
[П.В.Клименка. -  О.Ю.] в склад керівників своєї кафедри”12.

Залученій П.В.Клименка до співробітництва в НДКІУ 
не було випадковим. Одного із здібних представників школи 
проф. М.В.Довнар-Запольського члени кафедри віддавна 
добре знали. (Проф. В.Ю.Данилевич, зокрема, спілкувався із 
талановитим студентом-істориком ще у Київському універ
ситеті, де перший тоді викладав, а другий навчався)13. Згода 
кафедралів на зарахування П.В.Клименка дійсним членом

9 Михайло Грушсвський: Між історією та політикою (1920-1930-ті роки): 36. 
док. і мат. -  К„ 1997. -  С.57.
,# НА 1ІУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 8, арк.1.
11 ЦДАВО України, ф. 166, оп.4, спр.949, арк.21.
11 Там само.
15 Див.: Дивний І. Український історик Пилип Клименко (1887-1955): 
Документальний біографічний нарис // Наукові записки: 36. праць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського.-Т.1. - С.361.
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НДКГУ була досить вчасною. Адже, перебуваючи на посаді 
керівника Кам’янець-Подільської кафедри (з 1922 р.)14, 
історик з літа 1923 р. жив у Києві15 і лише зрідка наїжджав до 
Кам’янця. Тому невипадково під час кампанії 1924 р. по 
перевірці особового складу науково-дослідних кафедр 
України (а Подільська кафедра перевірялась у вересні) пильні 
урядовці звернули уваї^ як на подібне “керівництво з 
відстані”, так і на те, що Клименко “в громадській роботі 
участі не приймав”16. 1 -  як результат цієї перевірки -  до 
Наукового комітету Укрголовпрофосу НКО УСРР під грифом 
“секретно” прийшло “наполегливе прохання -  призначити на 
місце керуючого кафедрою гр. Кпименка іншого вченого, 
більш підходячого для цієї роботи з ідеологічного боку. Після 
призначення нового керуючого кафедрою гр. Кпименка 
ечеркнути зі складу співробітників кафедри”17 [виділено нами. 
-  О.Ю.]. Офіційне затвердження П.В.Клименка Укрнаукою в 
якості дійсного члена НДКГУ у квітні 1925 р. (навіть із 
половинною ставкою)18 зробило цитований документ неак-

14 НА НУ ПАНУ, особова справа П.В.Клименка, оп.З, спр.170, № 18, арк.З.
15 Див.: Дивний І. Український історик Пилип Клименко (1887-1955): 
Документальний біографічний нарис // Наукові записки... -  С.368.
16 ЦДАВО України, ф. 166, оп.5, сир.740, арк.58.
17 Там само.
18 У ґрунтовно написаний І.Дивним документальний біографічний начерк 
вкралась неточність: дійсним членом НДКІУ вчений став не у 1924 р. (Див.: 
Дивний /. Український історик Пилип Клименко (1887-1955): Докумен
тальний біографічний нарис // Наукові записки... -  С.368), а у 1925 р. До 
появи цієї помилкової дати причетний сам П.В.Клименко. Справа у тому, що 
ще 1923 р. історик вважався членом Науково-дослідної кафедри історії 
України, яка діяла у Києві під проводом акад. М.П.Василенка. (Див.: 
Ульяновський В.І. Київська науково-дослідна кафедра історії України 
академіка М.П.Василенка: нові матеріали // Ukrainica: архівні студії. -  К., 
1997. -  Вип.1. -  С.16, 18, 23). Надалі, імовірно, не вбачаючи різниці між 
цією установою та НДКІУ під керівництвом акад. М.С.Грушевського (через 
подібність назви і міста функціонування), вчений у власноручно написаних 
життєписах і анкетах вказував, що він є дійсним членом Науково-дослідної 
кафедри історії України при ВУАН з 1923 р. (Див., напр.: НА ІГУ НАНУ,
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туальним, а вченому дозволило вийти сухим із води: отримати 
нову посаду і продовжувати наукові студії.

У березні 1925 р. був затверджений і керівник секції 
соціально-економічної і політичної історії. Ним став О.С.Гру- 
шевський, який приймав фактичну участь у праці кафедри і, 
зрозуміло, її керівного осередку, від дня першого засідання 
НДКГУ. (Задля роботи в установі, якою керував його брат, 
Олександр Сергійович офіційно залишив працю в кафедрі 
сільськогосподарської економіки)19. Втім, платні О.С. Гру шев
ський по кафедрі Fie отримував, тож наприкінці 1925 р. 
М.С.Грушевський як керівник НДКГУ змушений був звернути
ся до Укрголовнауки з проханням призначити певну грошову 
винагороду за сумлінну працю О.С.Грушевському та дійсному 
члену ВЛ.Щербині, який також не отримував зарплати20.

Взагалі треба сказати, що саме відсутність коштів 
стримувала зростання штатів НДКГУ та й загалом заважала 
нормальній роботі. Так, наприклад, у травні 1925 р. на 
засіданні НДКІУ було вирішено запросити відомих фахівців 
професорів В.Г.Кричевського, І.В.Моргилевського, а також 
технолога, члена постійної комісії для виучування природних 
багатств України Т.Ф.Садовського для викладу аспірантам 
курсів з історії матеріальної культури 2І. Але оскільки 
грошової оплати за 6 запланованих двогодинних лекцій 
кожного із вчених Укрголовнаука не забезпечила, М.С.Гру
шевський змушений був відмовитися від залучення профе
сорів до тимчасової співпраці.

Із створенням Кабінету примітивної культури акад. 
М.С.Грушевський до праці в кафедрі безпосередньо залучає 
ще декількох осіб, які формують ядро колективу дослідників. 
Вже у жовтні 1925 р. Михайло Сергійович подав на

оп.З, спр.170, № 18, арк.2-зв., З тощо). Ця плутанина і спричинилася до 
неточності.
19 НА ЇІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 8, арк.2, 5.
20 Там само, арк.23.
21 Там само, арк.10.
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затвердження Укрголовнауки список вже працюючих членів 
Кабінету для визначення платні на перший триместр 1925/26 
року. До нього академік занотував завідуючу заняттями 
Кабінету, штатного наукового співробітника Комісії 
історичної пісенності К.М.Грушевську; співробітника, 
“працюючого на місці”, штатного наукового співробітника 
Культурно-історичної комісії Ф.Я.Савченка; архіварія і 
систематизатора матеріалу, нештатного постійного наукового 
співробітника Культурно-історичної комісії М.А.Жуковську; 
кореспондента-збирача матеріалу, нештатного постійного 
наукового співробітника Комісії історичної пісенності 
Б.Л.Луговського; кореспондента Т.М.Гавриленка; роз’їздного 
співробітника, штатного наукового співробітника Комісії 
історії Лівобережжя Л.П.Шевченко22.

Ці прізвища у списку не були випадковими. Бажання 
академіка повністю відновити в Україні ту діяльність, що вів 
УСІ за кордоном, передусім зумовило залучення ним до праці 
в Кабінеті, який разом з Комісіями культурно-історичною та 
історичної пісенності мав спадкувати УСІ в розробці тем, 
колишніх працівників Інституту -  своєї доньки Катерини 
Михайлівни Грушевськоїта Федора Яковича Савченка.

Плідна праця Катерини у Семінарі вивчення 
примітивної культури,, яким в УСІ опікувався 
М.С.Грушевський, підготувала її до самостійної діяльності, а 
наукові праці “Примітивні оповідання, казки і байки Африки і 
Америки” (1923) та “3 примітивної культури” (1924) промов
ляли про авторку як про зрілого дослідника23. Організаційні 
здібності К.М.Грушевської, які виявилися і розвинулися як під 
час еміграції, так і за перші два роки її праці як штатного 
наукового співробітника академічної кафедри історії україн
ського народу, не залишали у батька-академіка сумнівів щодо

и ЦДАВО України, ф.166, он.4, спр.244, арк.451.
и Див.: Малик Я. Катерина Груїпевська // УІ. -  1991-1992. - Да 3-4, 1-4. - 
С.265.
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здатності доньки керувати заняттями Кабінету. Звичайно, не 
останню роль відіграли тут і родинні стосунки24.

Залучення до роботи Кабінету Ф.Я.Савчеика також 
уявляється природним кроком з боку М.С.Грушевського. 
Адже під керівництвом Михайла Сергійовича Ф.Я.Савченко, 
який вже мав ґрунтовну вищу освіту, пройшов у 1919-1924 рр. 
ще й спеціальну підготовку із фольклору, етнографії і соціо
логії25. Отже, зарахування Ф.Я.Савчеика після його приїзду в 
Україну восени 1924 р. штатним науковим співробітником 
Комісії історичної пісенності для підготовки видань історич
них пісень ХУІІІ ст.26 неначе продовжувало його працю в УСІ. 
Немаловажним чинником було і прагнення академіка 
матеріально підтримати відданого собі співробітника27.

У підборі кадрів М.С.Грушевський інколи керувався і 
певними моральними зобов'язаннями, зокрема щодо своїх 
товаришів по колишній партійній і громадській діяльності та 
до членів їх родин. Прикладом цього слугує постійна турбота 
про Марію Аркадіївну Жуковську -  удову Олександра 
Тимофійовича Жуковського, члена Української Центральної 
Ради, члена УПСР, який невдовзі після повернення у 1922 р. в 
радянську Україну помер (у лютому 1925 р.)28. Марія 
Аркадіївна, що залишилась без засобів на існування, кілька 
місяців у 1925 р. навіть жила на квартирі Грушевських. 
Уболіваючи за її долю, М.С.Грушевський спочатку надавав 
М.А.Жуковській одноразові доручення на передрук матеріалів 
на машинці (звичайно, з оплатою), а із постанням Кабінету 
примітивної культури запропонував їй обійняти посаду

24 Див.: Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці 
1920-х рр. // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С.134-136.
25 Див.: Рубльов О.С. Особистий секретар академіка М.С.Грушевського 
(Ф.Я.Савченко) // Репресоване краєзнавство. -  С.168.
26 Див.: Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці 
1920-х р р .... — С. 140-141.
27 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.71.
28 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.57432 (архівно-слідча справа М.А.Жу- 
ковської), арк.9,10,13.
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секретаря, архіваріуса і бібліотекаря Кабінету примітивної 
культури29, на що жінка радо погодилася.

Довгі роки піклувався М.С.Грушевський і про 
Людмилу Прокопівну Шевченко -  онуку Микити Григо
ровича, рідного брата Т.Г.Шевченка. У далекому 1910 р. звер
нулась вона до Михайла Сергійовича із проханням допомогти 
одержати освіту, бо “дуже бажала учитися”30. Професор не 
лише листовно відповів їй, але й допоміг влаштуватися до 
Перемишльського дівочого ліцею і протягом кількох років 
опікувався Людмилою Шевченко, сплачуючи рахунки за її 
навчання, надсилаючи потрібні побутові речі, книги, а також 
щиро уболіваючи за неї31. Недарма ж один з перемишльських 
листів Л.П.Шевченко до М.С.Грушевського у 1913 р. вінчає 
звернення “Дорогий Батьку!”32.

З 1923 р. Л.П.Шевченко працює у ВУАН нештатним 
співробітником у Комісії для складання біографічного слов
ника діячів України під проводом її керівничого М.М.Мо- 
гилянського. Проте з часом у неї виникають особисті та фінан
сові непорозуміння із керівиичим, і вона знову звертається по 
допомогу до М.С.Грушевського. Не бажаючи залежати від 
“огидливої нахаби” (за словами Л.П.Шевченко) Могилян- 
ського (“скаржитись, - пише Людмила Прокопівна до 
К.М.Гру шевської, - нікому, бо Єфремов -  голова Комісії й Уп
рави; приятель Могилянського”33) і одночасно цінуючи звання 
наукового співробітника ВУАН, що “важливіше за гроші”, 
молода дослідниця просить вписати її “до якої хочете комісії, 
як постійного співробітника, і дати ... якусь постійну роботу -

29 Там само, арк.13.
30 Див.: Лист Л.П.Шевченко до М.С.Грушевського від 3 квітня 1910 р. // 
ІІДІАК України, ф.1235, огі.1, спр.831, арк.1.
31 Див.: Листи М.С.Грушевського до Л.П.Шевченко // ЫБУВ, IP, ф.ХХУИ, № 
1458, арк.1 -2, № 1459, арк.1-1-зв; та 14 листів Л.П.Шевченко до 
М.С.Грушевського за 1910-1924 рр. // ІДД1АК України, ф.1235, он.1, спр.831, 
арк.1-45; спр.871, арк.347-348.
32 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.831, арк.27.
33 Див.: Там само, спр.1037, арк.16.
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хоч писати картки, хоч замітати підлогу...”34. Михайло 
Сергійович пішов їй назустріч, зарахувавши спочатку до Комі
сії історії Лівобережної України, а згодом і до Кабінету примі
тивної культури.

Втім, це не було лише формальне “вписування”. Ще у 
юнацькі роки Людмила Шевченко, спілкуючись із відомим 
етнографом В.М.Гнатюком, зацікавилась дослідженням побу
ту та духовного життя українського народу; а під час 
екскурсій здобула певні знання і навички у збиранні фоль
клорно-етнографічного матеріалу35. Таким чином, посада 
“роз’їздного співробітника” (обов’язком якого було збирання 
фольклорно-етнографічних матеріалів для Кабінету примітив
ної культури) відповідала інтересам обох сторін -  і самої 
Л.П.Шевченко, і Кабінету.

З Борисом Львовичем Луговським, тоді головою 
етнографічної секції Чернігівського наукового товариства (а з 
1925 р. завідуючим етнографічним відділом Чернігівського 
історичного музею) М.С.Грушевський познайомився у липні 
1924 р. під час подорожі до Чернігова36. Тоді ж Луговський 
зголосився бути нештатним співробітником Комісії історичної 
пісенності, збирати і обстежувати репертуар співаків-профе- 
сіоналів -  лірників, кобзарів, старців37. Його активна корес
пондентська праця у 1924-1925 рр. не залишилась поза увагою 
М.С.Грушевського, зрозуміло, академік хотів мати в активі 
Кабінету працьовитого збирача-дописувача. (Та й Б.Л.Лугов- 
ському не зашкодила б хоч і невелика, але постійна оплата 
його праці).

14 Там само, арк.16-17.
35 Див.: Шевченко Л. Спомини про акад. В.М.Гнагпока // ПГ. -  1926. -Вии.З. 
-С . 122-124.
36 Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Луговський Борис Львович: Український 
етнограф, музейний працівник, активний учасник краєзнавчого руху 20-х 
років // Репресоване краєзнавство. -  С.344.
37 Див.: Рубяьов О.С. Михайло Грушсвський: перший рік у Радянській 
Україні: Спроба реконструкції // УЇЖ. -  1996. - № 6. -  С.6.
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Так само корисною і бажаною для праці Кабінету була 
й робота Тодора Матвійовича Гавриленка, тоді студента 
Київського ІНО, в справі збирання матеріалів на Київщині і 
Херсонщині.

Згодом М.С.Грушевський пропонує Укрнауці 
затвердити новообраного академіка В.М.Гнаткжа постійним 
співробітником Кабінету, а постійного нештатного спів
робітника Комісії історичної пісенності житомирянина 
В.Г.Кравченка постійним кореспондентом Кабінету. В обох 
випадках це була спроба матеріально підтримати вчених, з 
якими М.С.Грушевський був давно знайомий, а засоби для 
існування яких були надзвичайно обмежені38.

Однак до кінця 1926 р., незважаючи на неодноразові 
нагадування М.С.Грушевського та формальні ухвали президії 
Укрнауки39, платні жоден із співробітників не отримував40. У 
грудні 1926 р. М.С.Грушевський звертається з проханням 
затвердити принаймні чотирьох співробітників -  керуючу за
няттями Кабінету К.М.Грушевську, Ф.Я.Савченка, М.А.Жу- 
ковську та Л.П.Шевченко - і призначити їм від 1 січня 1927 р. 
платню, оскільки вони “вже другий рік вкладають дуже 
інтенсивну роботу в заняття Кабінету”41. Зауважимо, що 
К.М.Грушевську і Ф.Я.Савченка Михайло Сергійович просив 
прирівняти до дійсних членів кафедри, але з половинною 
платнею, оскільки вони мали штатні посади у ВУАН42. Та це 
не було взято до уваги і, відповідно до рішення малої президії 
Укрнауки від 23 грудня 1926 р., К.М.Грушевська і 
Ф.Я.Савченко були зараховані науковими співробітниками

38 Див.: Костриця М.Ю., Мокрицький Г.П. Народознавець і “ворог народу” 
(В.Г.Кравчснко) // Репресоване краєзнавство. -  С.89; Грушевський А/.С 
Акад. Володимир Гнатюк (1871-1926): [Некролог] // Україна. - 1926. - № 6. - 
С.185.
39 Див.: ЦДАВО України, ф.166, оп.5, спр.720, арк.79; оп.6, спр.600, арк.79.
40 Там само, оп.6, спр.5915, арк.13.
41 Там само, арк.ІЗ-зв.
42 Там само.
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НДКІУ (але останній без платні), роботу М.А.Жуковської 
було запропоновано оплачувати з оперативних коштів, 
стосовно ж Л.П.Шевченко ніякої ухвали прийнято не було43.

Майже одночасно із зарахуванням К.М.Грушевської і 
ФЛ.Савченка на посади наукових співробітників НДКІУ 
науковим співробітником кафедри став і Олексій Іванович 
Баранович. Він успішно відбув на кафедрі аспірантський стаж 
і 24 жовтня 1926 р. вдало оборонив промоційну працю. У 
поданні М.С.Грушевського до Укрнауки у листопаді 1926 р. 
зазначалося, що “оборона ся признана Кафедрою вповні 
відповідаючою і відповідною для перечисления О.І.Бара- 
новича з аспірантів у наукові співробітники, і Кафедра про
сить Укрнауку затвердити його науковим співробітником та 
призначити йому постійну платню як науковому 
співробітникові”44. 18 грудня 1926 р. це прохання президією 
Укрнауки було задоволено45.

Отже, на початку 1927 р. НДКІУ мала у штаті 3 керів- 
ничих секцій (М.С.Грушевський, О.С.Грушевський, О.ІО.Гер- 
майзе), 3 дійсних членів (В.Ю.Данилевич, П.В.Клименко, 
В.І.Щербина), 3 наукових співробітників (О.І.Баранович, 
К.М.Грушевська, Ф.Я.Савченко) та архіваріуса і бібліотекаря 
(М.А.Жуковська).

У 1927 р. М.С.Грушевський продовжував клопотатись 
про збільшення штатів НДКІУ. Зокрема, після вдалої промоції 
аспіранта кафедри М.М.Ткаченка 15 травня 1927 р. М.С.Гру
шевський звернувся до президії Укрнауки з проханням 
затвердити його науковим співробітником кафедри46. Невдовзі 
М.С.Грушевський на пленарному засіданні кафедри 7 червня 
повідомив, що Укрнаука прийняла позитивне рішення47.

43 Там само, спр.601, арк.97.
44 Див.: Білокінь С. Київська школа акад. М.С.Грушевського // УЇЖ. -  1996. - 
X s5.-C .113.
45 ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.339, арк.1; оп.6, спр.601, арк.86.
46 Див.: Білокінь С. Київська школа акад. М.С.Грушевського ... -  С. 123-124.
47 НА НУ НАИУ, оп.З, спр.170, Xs 14, арк.11.
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У травні того ж 1927 р. М.С.Грушевський ще раз 
звернувся до Укрнауки із листом, в якому йшлося про 
необхідність збільшення штатів для НДКІУ. В цілому для 
кафедри він просив додатково 2 керівників секцій, 2 дійсних 
членів та 6 наукових співробітників, в тому числі для Кабінету 
-  1 керівничого, 2 дійсних членів і 2 наукових співробіт
ників48. Мала президія Укрнауки 31 травня хоча й вирішила 
“вважати за доцільне принципово збільшити штати” НДКІУ, 
але, ухиляючись від точної відповіді про кількість посад, 
визначила перевести це рішення “в порядкові планування 
штатів УАН на 27/28 р.”49. Кіиець-кінцем, у вересні 1927 р. 
М.С.Грушевському вдалося здобути для кафедри 3 штатні 
посади (замість 10 проектованих)50.

Піклуючись про збільшення штатів, влітку 1927 р. 
М.С.Грушевський зробив крок, який наприкінці осені привів 
до значних непорозумінь серед членів НДКІУ і підлив оливи у 
вогонь скандалу в масштабі цілої Академії. В липні, коли 
майже всі члени кафедри були на вакаціях, М.С.Грушевський 
від імені керуючого осередку НДКІУ просить Укрнауку при
значити з 1 жовтня 1927 р. дійсними членами кафедри (з 
платнею) для Кабінету примітивної культури К.М.Гру- 
шевську, Ф.Я.Савченка, К.О.Копержинського і О.І.Покров- 
ського51. 6 вересня це клопотання до уповноваженого Укр
науки у Києві поновлюється, але вже від імені пленуму кафед
ри52. Наступне повідомлення Укрнауки про те, що К.М.Гру- 
шевській і Ф.Я.Савченку надаються звання дійсних членів 
Ккафедри, викликало, за словами особистого секретаря

48 ЦДАВО України, ф. 166, оп.6, спр.5915, арк.20.
49 Там само. Див. також: Осібна гадка академика Михайла Грушевського до 
протоколу Спільного зібрання Української Академії Наук 17 жовтня, 
зачитаного на засіданню 31 жовтня 1927 р. // Український архсоїрафічний 
щорічник. -  Вип.1. - К., 1992. -  С.341-342.
50 Там само. -  С.342.
51 ЦДАВО України, ф. 166, оп.6, спр.5915, арк.73.
52 ИА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 14, арк.13; ЦДАВО України, ф.166, оп.6, 
спр.5915, арк.59.
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неодмінного секретаря ВУЛН А.Ю.Кримського Миколи 
Левченка, “ціле обурення” у ВУАН53.

Спочатку роздратування виказали члени НДКІУ. Так, 
29 листопада на пленарному засіданні кафедри дійсні члени 
В.Ю.Данилевич та П.В.Клименко виступили проти 
призначення нових дійсних членів і наукових співробітників 
без апробації кафедри54.

Пояснюючи ситуацію, що склалася, М.С.Грушевський 
наголосив, що пропоновані дійсні члени кафедри є, властиво, 
дійсні члени Кабінету примітивної культури, який “тільки 
механічно зв’язаний з кафедрою в особі керівника кафедри”, і 
тому, доводив вчений -  адміністратор, пропозиції щодо дійс
них членів Кабінету обговорювались тільки в керуючому осе
редку кафедри, що був у неповному складі через літні вака
ції55. По обговоренні пленум НДКГУ прийняв компромісне рі
шення “просити Укрнауку встановити для Кабінету окреме іс
нування, а поки Кабінет існує юридично зв’язаний з Кафед
рою, просити видати окреме положення чи інструкцію, яка 
регулювала б їх (Кафедри і Кабінету) взаємовідношення”56.

Незважаючи на цю постанову і пояснення 
М.С.Грушевського, того ж дня дійсні члени В.Ю.Данилевич і 
П.В.Клименко, наукові співробітники О.І.Баранович і 
М.М.Ткаченко, аспіранти І.І.Кравченко та Л.О.Окиншевич 
подали до президії Академії заяву, що переведення 
К.М.Грушевської і Ф.Л.Савченка на дійсних членів відбулося 
без їх відома57. (Цікаво, що б вересня, коли повторно ста
вилось питання про дійсних членів Кабінету, на пленарному

53 Левченко М. Обвинувачення відкидаю...: Свідчсння-спомини із слідчої 
справи // Вісник НАН України. -  1996. - № 3-4. -  С.64. (Публікація 
ЕЛДиганкової).
54 НА І1У НАНУ, оп.З, спр.170, № 14, арк.21.
35 Там само, арк.21-21-зв.
56 Там само.
37 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. • С.107.
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засіданні НДКІУ О.І.Баранович, І.І.Кравченко, Л.О.Окин- 
шевич та М.М.Ткаченко були присутні)58.

Ця заява під час кульмінаційних подій у конфлікті між
А.Ю.Кримським і С.О.Єфремовим з одного боку і М.С.Гру- 
шсвським -  з іншого59 була зовсім не на користь останнього. 
Так, 12 грудня 1927 р. на Спільному зібранні ВУАН скарга 
членів кафедри М.С.Грушевського стала предметом 
обговорення. А.Ю.Кримський навіть навів довідку фінансово- 
економічного відділу НКО УСРР про неможливість випла
чувати зарплату К.М.Грушевській і ФЛ.Савченку як дійсним 
членам, бо вони не мали звання професорів 1-го розряду60, а 
також вказав, що промоційна праця Ф.Я.Савченка викликала 
невдоволення у керівництва Академії61.

“У Грушевського новий скандал, - занотовував у 
своєму “Щоденнику” С.О.Єфремов. -  Одна з поїздок до Хар
кова Савченка мала той наслідок, що на Історичній катедрі в 
списку дійсних членів прибавились імена самого Савченка та 
К.Грушевської (поруч з Данилевичем та Щербиною!)...”62.

Невдоволення викликало також “самоуправство” 
М.С.Грушевського. Це наочно підтверджують спогади

58 ИА НУ НАНУ, ои.З, спр.170, № 14, арк.13.
59 Див.: Гирич І.Б., Кіржаєв С.М. До історії Всеукраїнської Академії Наук. 
Михайло Грушсвський і Агатангел Кримський: 3 приводу “Осібної гадки 
академіка М. Гру шевського до протоколу Спільного зібрання УАН від 17 
жовтня 1927 року” // Український археографічний щорічник. -  Вип.1. - 
С.332-340.
60 Цей аргумент не можна вважати переконливим. Так, наприклад, дійсний 
член НДКІУ з 1924 р. В. 10.Данилович був призначений на посаду професора 
1 групи постановою Профосвіти ИКО УСРР від 18 жовтня 1928 року, тобто 
через 4 роки після призначення дійсним членом кафедри. (ЦДАВО України, 
ф. 166, on. 12, спр.2009, арк.9).
61 Гирич І.Б, Кіржаєв С.М. До історії Всеукраїнської Академії Наук. 
Михайло Грушсвський і Агатангел Кримський: 3 приводу “Осібної гадки 
академіка М.Грушевськоїх) до протоколу Спільного зібрання УАН від 17 
жовтня 1927 року” // Український археографічний щорічник. -  Вип.1. - 
С.339.
62 Сфремов С. Щоденники. 1923-1929. -  К., 1997. -  С.547.
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М.З.Левченка, який пізніше нотував, що “цей наказ [про 
надання звань дійсних членів. -  О.Ю.] ... був явне порушення 
всіх правил, встановлених од Упрнауки. Щоб вийти на 
дійсного члена, треба мати великий науковий і педагогічний 
стаж та поважні наукові праці: коли у К.Грушевської був хоч 
якийсь науковий багаж, то Ф.Савченко мав за себе лиш 
скількись дуже дрібних і несерйозних статтів, що їх замало 
було й для звання наукового співробітника. Знов же без 
обрання когось на Кафедрі керівник не мав права взагалі 
подавати його кандидатури до Упрнауки -  про Груїисвську і 
Савченка ніхто не знав ані в Кафедрі, ані в Академії”63.

Як бачимо, передусім йшлося про “порушення 
правил”, крім того, останнє твердження М.З.Левченка про 
необізнаність з цим питанням членів кафедри спростовує 
протокол пленарного засідання НДКІУ від 6 вересня 1927 р.

Зрештою, після словесної перепалки, Спільне зібрання 
12 грудня голосуванням висловилося проти “самоуправства” 
М.С.Грушевського, а з переведенням К.М.Грушевської і 
Ф.Я.Савченка на дійсних членів вирішено було розібратися 
згодом64.

Наступного дня М.С.Гру шевський скликав пленум 
НДКГУ. Центральним пунктом порядку денного стала заява 
керівника кафедри, який висловив своє обурення тим, що 
петиція членів кафедри “без відому кафедри і поза нею” 
потрапила до президії ВУАН і обмірковувалась на Спільному 
зібранні. Найбільше М.С.Грушевський гнівався з самого 
факту втручання академічного керівництва у внутрішні справи

61 Див.: Левченко М. Обвинувачення відкидаю...: Свідчсния-спомини із 
слідчої справи // Вісник НАН України. -  1996. - № 3-4. -  С.64.
64 Див.: Гирич І.Б., Кіржаєв С.М. До історії Всеукраїнської Академії Наук. 
Михайло Грушевський і Агатангсл Кримський: 3 приводу “Осібної гадки 
академіка М.Грушсвського до протоколу Спільного зібрання У АН від 17 
жовтня 1927 року*1 // Український археографічний щорічник. -  Вип.1. - 
С.339; Сохань Я.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. - С.107.
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кафедри, які знаходились в компетенції лише Укрнауки. З 
рівноваги Михайла Сергійовича виводив ще й сам випадок 
подання заяви, який, як він вважав, свідчив “не про наукові 
інтереси або міркування” і міг повести кафедру до розвалу65. 
Однак, незважаючи на критичну ситуацію, М.С.Грушевський 
не ужив жодних “оргвисновків” щодо “винуватців”, всі 
незгодні з ним залишилися на своїх посадах.

Кінець-кінцем, реорганізація НДКІУ у лютому 1928 р. 
зробила даний конфлікт не актуальним. З цього часу всі кад
рові питання розв’язувались безпосередньо у відділах, в яких 
мали працювати ті або інші особи, і ускладнень подібного 
гатунку в житгі НДКІУ не виникало.

Крім того, гадаємо, що М.С.Грушевський зробив певні 
висновки із ситуації, яка склалася навколо штатів НДКІУ і, 
аби уникнути у майбутньому закидів у неколегіапьності 
рішень, став точно дотримуватись етапів, необхідних для 
затвердження нових працівників на кафедру. Так', з 1928 р. 
особи залучаються до праці в НДКГУ за такою схемою: заява 
претендента - зачитування заяви і біографії претендента в 
керуючому осередку -  складання відгуків на наукову працю 
претендента дійсними членами НДКІУ -  повторний розгляд 
справи на керуючому осередку, відповідна ухвала осередку -  
інформація про рішення керуючого осередку на пленарному 
засіданні кафедри -  подання М.С.Грушевським від імені 
НДКІУ клопотання (клопотань) до Укрнауки про 
затвердження претендента.

Наприкінці 1927 р. склад НДКГУ збільшився ще на 
двох наукових співробітників. Ними стали М.Н.Петровський 
та П.К.Федоренко. Микола Неонович Петровський, випускник 
Ніжинського історико-філологічного інституту князя 
Безбородька, учень професорів Г.А.Максимовича та В.Г.Ляс- 
коронського66, з 1924 р. став викладачем Ніжинського ІНО, а

45 НА НУ НАНУ, оп.3, спр.170, № 14, арк.22.
м Лив.: Дмитріємко С. Студентські роки Миколи Пстровського // 
Сіверянський літопис. -  1995. - № 4. -  С.96-103.
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за рік був затверджений науковим співробітником Ніжинської 
науково-дослідної кафедри історії української культури та 
мови при Ніжинському ІНО по секції українсько-російської 
історії67. Невдовзі молодого дослідника, що “буквально 
увірвався в науковий світ”68, залучив до праці в Комісії історії 
Лівобережної України М.С.Грушевський69. А влітку 1927 р. 
М.Н.Петровський приймав участь у роботі Археографічної 
експедиції співробітників Історичних установ М.С.Грушев- 
ського до Москви. Великий обсяг зробленого істориком, а 
також працездатність і науковий хист Миколи Неоновича 
привернули увагу М.С.Грушевського. Одночасно і М.Н.Пет
ровський цінував слушні поради академіка. Тож вже 29 
листопада на пленарному засіданні НДКІУ була заслухана 
заява М.Н.Петровського про його “бажання працювати при 
Кафедрі”70. Зважаючи на постійне місцеперебування вченого у 
Ніжині, співробітники кафедри ухвалили прийняти М.Н.Пет- 
ровського нештатним науковим співробітником, одночасно 
підкресливши, що необхідною умовою праці вченого в 
кафедрі є його реальний зв'язок з НДКІУ, а для цього 
потрібно “не менш як 4 рази на рік одвідувати кафедру”71.

Отримавши приємну звістку про своє обрання, 
М.Н.Петровський у листі до М.С.Грушевського 12 грудня 
1927 року щиро дякував керівнику НДКІУ і додавав, що буде 
“вживати заходів, аби науковою працею не осрамитись перед 
Кафедрою...”72.

Так само бажаною була праця в НДКІУ і для 
чернігівця П.К.Федоренка. Маючи ґрунтовну історико- 
філологічну освіту, яку він здобув в Київському університеті 
св. Володимира, та неабиякий талант дослідника, Павло Кос-

67 ЦДАВО України, ф.166, оп.5, спр.720, арк.87.
68 Дмитрієнко С. Студентські роки Миколи Пстровського ... -  С.102.
69 НБУВ, IP, ф.Х, № 2234, арк.18.
70 НА ІІУ НАНУ, оп.3, спр.170, № 14, арк.21-зв.
71 Там само.
72 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.692, арк.8.
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тянтинович належав до школи О.МЛазаревського в україн
ській історіографії. Надзвичайно навантажений у 1920-ті роки 
(праця в Чернігівському ІНО, Чернігівському історичному 
архіві, Чернігівському науковому при ВУАН товаристві), 
історик чимало працював науково73 і погребував, за його сло
вами, точної оцінки своїх здобутків. А найавторитетнішими у 
той час були для нього думки та зауваги акад. М.С.Гру- 
шевського.

Взявши участь у засіданні НДКІУ 15 листопада 1927 р. 
і виступивши на ньому із доповіддю “Методологія вивчення 
монастирського господарства”74, ГІ.К.Федоренко був дуже 
задоволений. У листі до М.С. Гру шевського, написаному після 
повернення науковця додому, він щиро дякував, що йому дали 
змогу “розгорнути думки” на пленумі кафедри. “Я ще раз 
обміркував свою доповідь в зв'язку з тими заувагами, що мені 
зробили, і прийшов от до чого, - писав П.К.Федоренко, - треба 
додати до неї цілий розділ, в якому охарактеризувати 
манастирський матеріал та зупинитись на засобах його 
опрацювання (зауваження Ваше та П.В.Клименка). Тільки 
після цього доповідь можна друкувати”75. З цим листом від 19 
листопада П.К.Федоренко надіслав і свою заяву до кафедри76. 
27 грудня вона була розглянута керуючим осередком НДКГУ і 
після зачитування позитивних відгуків ОЛО.Гермайзе,
В.Ю.Данилевича та П.В.Клименка про наукові праці Павла 
Костянтиновича . було вирішено зарахувати дослідника 
нештатним науковим співробітником НДКІУ з тими ж самими 
вимогами, що їх ставила кафедра і перед М.Н.Петровським77.

Усі сподівання у справі збільшення штату НДКІУ 
перевершив 1928 рік. 12 лютого 1928 р. остаточно були

73 Див.: Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Три справи і одне життя 
(П.К.Федоренко) // Репресоване краєзнавство. -  С.229-230.
74 НА ИУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 14, арк.19.
75ІДДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.303, арк.228.
76 Там само.
77 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.75.
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затверджені Укрнаукою на посадах дійсних членів кафедри 
К.М.Грушевська та Ф.Я.Савченко78. Згодом таку ж посаду 
обійняли К.О.Копержинський, Ф.М.Колесса, В.І.Герасимчук, 
М.М.Марковський; число наукових співробітників поповнили 
С.Ю.Гаєвський, С.В.Глушко, С.В.Шамрай та О.М.Степаниши- 
на. Годі й казати, що ці добре знані в науковому світі імена 
істориків та літературознавців додавали НДКГУ ще більше 
авторитету.

31 січня 1928 р. керуючий осередок кафедри розглядав 
заяву про зарахування в склад її секції історії культури 
історика літератури М.М.Марковського7’. Михайла Мико
лайовича присутні М.С.Грушевський, О.С.Грушевський, 
ОЛО.Гермайзе, В.І.Щербина, В.Ю.Данилевич та П.В.Климен- 
ко добре знали. Він лише кількома роками пізніш М.С.Гру- 
шевського скінчив історично-філологічний факультет Київ
ського університету св. Володимира, але теж з дипломом 
першого ступеню і золотою медаллю за працю про пропо
відника ХУІІ ст. Ан. Радивиловського80. Як і В.І.Щербина, 
М.М.Марковський викладав у різних навчальних закладах м. 
Києва, а по революції 1917 р. разом із О.С.Грушевським та 
В.Ю.Данилевичем працював у Київському державному 
українському університеті81, згодом з О.С.Грушевським, 
О.Ю.Гермайзе, В.Ю.Данилевичем викладав у Київському 
ІНО82. Та перерозподіл лекцій у 1927 р. не на користь старого 
професора залишив його без роботи в інституті. Щоб заробити 
на життя він почав читати курс української мови і літератури в 
Київській українській радпартшколі та Київському ко
муністичному університеті82.

7‘ НБУВ, ІР, ф.Х, № 2234, арк.11,13.
79 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 16, арк. 1.
10 Там само, спр. 172, № 22 (особова справа М.М.Марковського), арк.З. 
"  ДА м. Киева, ф.Р-936, оп.2, спр.1, арк.5,8.
88 Там само, ф.Р-346, оп.1, сир.42-а, арк.1-а-зв., 4-зв. 
п  НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр. 172, № 22, арк.З.
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Незважаючи на те, що всі присутні були добре обізнані 
з М.М.Марковським та його працями, “за правилами" членам 
кафедри потрібно було скласти відгуки про кандидата у дійсні 
члени НДКІУ, що і доручили зробити М.С.Грушевському та 
В.Ю.Данилевичу84. 14 лютого ці відгуки були заслухані знову 
ж таки на засіданні керуючого осередку85.

М.С. Гру шевський, зосібна, відзначив, що залучення 
М.М.Марковського до колективу НДКІУ “може бути дуже 
корисним надбанням", бо науковець має “методичне виш- 
колення в різних епохах історії української літератури і куль
тури", “стоїть в розцвіті своїх дослідчих здібностей" і тому, 
робив висновок академік, “міг би з великою користю для 
кафедри вести заняття з аспірантами з історії культурного й 
інтелектуального українського життя в ХУІІІ і XIX віках і кер
мувати працею тих з них, які спеціально в сій сфері братимуть 
свої теми"86. А В.Ю.Данилевич у відзиві про науково-літера
турну діяльність проф. М.М.Марковського підкреслював, що 
кафедра в його особі матиме “дуже корисного працівника"87.

20 березня 1928 р. на пленумі Історичного відділу 
НДКІУ була оголошена інформація про рішення керуючого 
осередку “прийняти до роботи в кафедрі" М.М.Марков- 
ського88, а 22 березня до президії Укрнауки пішло відповідне 
подання з проханням затвердити М.М.Марковського на посаді 
дійсного члена з 1 липня 1928 р. “аби він міг приступити 
фактично до занять з аспірантами кафедри"89.

У лютому 1928 р. заяву про бажання працювати в 
культурно-історичній секції НДКІУ подав й інший

84 Там само, сир. 170, № 16, арк. 1.
85 Там само, арк.7.
86 Там само, спр. 172, № 22, арк.4.
87 Там само, арк.4-5.
88 Там само, спр. 170, Jfe 16, арк. 15.
89 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк. 136.
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літературознавець -  С.Ю.Гаєвський90. Один із київських учнів 
акад. В.М.Перетца91, Степан Юхимович ще у 1910-х роках 
став досліджувати початкове українське літописання. На се
редину 1920-х рр. його доробок був досить вагомим. Зокрема, 
М.С.Грушевський так оцінював роботу науковця: “Вже 
кільканадцять літ проф. Гаєвський працює над старими 
українськими пам’ятками і виявив в тім методологічну і 
загально-наукову підготовку. Заявивши бажання війти в склад 
кафедри, він прийняв пропозицію зайнятися пам’ятками 
київської доби в історичному аспекті і виступив з доповіддю 
про початки київського літописання, яка виявила в нім добрі 
прикмети дослідника і обізнаність із предметом”92.

Отже, після обговорення кандидатури С.Ю.Гаєвського 
в керуючому осередку кафедри 14 лютого та 8 травня 1928 
р.93, і наступної інформації про обрання дослідника на 
наукового співробітника на пленарному засіданні 28 травня94, 
М.С.Грушевський подав ухвалу НДКІУ на затвердження 
Укрнауки. В ній він зазначив, що вважає “дуже корисним мати 
Ст. Юх. Гаєвського співробітником кафедри, на предмет за
нять старою українською історіографією”95.

Справді, НДКГУ і, зокрема, сам М.С.Грушевський, 
який у той час продовжував працю над багатотомною “Істо
рією української літератури”, потребували літературознавців- 
фахівців. Тож проф. М.М.Марковський та С.Ю.Гаєвський 
своїми студіями заповнювали ті хронологічні й тематичні 
прогалини у вивченні культурного життя Україні, які існували 
на кафедрі.

90 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 21 (особова справа С.Ю.Гасвського), 
арк.7-8.
91 Штогрин В. Володимир Перетц // 12S років київської української 
академічної традиції 1861-1986: Збірник. -  Нью-Йорк, 1993. -  С.351.
92 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 21, арк.7.
93 Там само, спр.170, № 16, арк.7,21.
94 Там само, арк.21.
95 Там само, спр.172, № 21, арк.6.
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Але робота в НДКГУ була необхідна також і для 
М.М.Марковського, і для С.Ю.Гаєвського. Особливо це стосу
валось останнього. Справа у тому, що хоча Степан Юхимович 
у 1927 р. був зарахований до Комісії стародавнього 
українського письменства при ВУАН, якою керував акад.
B. М.Перетц, платні у ній він не отримував96. Щоб якось 
прожити із сім’єю, що складалась із дружини-домогосподарки 
та чотирьох дітей, дослідник викладав українську мову і 
українознавство у профшколі та Київському робітничому 
університеті, вів активну громадську роботу у київській 
Спілці наукових робітників (СНР)97. Та навесні 1928 р. бага
тогранна діяльність професора загальмовується: він був 
відсторонений від головування в правлінні Будинку вчених, у 
створенні якого брав найактивнішу участь, та від редагування 
Бюлетеню київської СНР. Під загрозою звільнення С.Ю.Гаєв- 
ський продовжував працювати в Київському робітничому 
університеті. Все це відбувалося через те, що взимку 1927/28 
року спочатку поширились чутки, а згодом харківська газета 
“Комсомолець України” на підставі цих чуток надрукувала 
інформацію, що ніби-то на Соборі УАПЦ у 1927 р. виступав 
Ст. Гаєвський, який вітав митрополита ВЛипківського. Сте
пан Юхимович видрукував кілька спростувань цього факту, 
але в пресі, ласої до чуток подібного гатунку, ця вигадка 
продовжувала жити, що, звісно, відобразилося на роботі 
науковця9*. Та й; зрештою, прихильність С.Ю.Гаєвського до 
УАПЦ в минулому також відіграла свою роль.

Застережливість і навіть ворожість, що виявляли 
слухачі Робітничого університету, унеможливлювали нор
мальну роботу літературознавця. Змушений шукати штатну 
посаду і не бажаючи залишати дослідницьку працю,
C. Ю.Гаєвський звернувся по допомогу до М.С.Грушевського. 
Михайло Сергійович реально підтримав науковця: запросив

96 Там само, арк.7.
97 ЦДДВО України, ф.166, оп.12, спр.1382, арк.2-3.
91ЦДЛГО України, ф.263, оп.1, спр.54892, арк.18,39-39-зв.
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до робота до Комісії старої історії України, яка сплатила 
рахунки за переписування рукописів для С.Ю.Гаєвського 
(В.М.Перетц цього зробити не зміг)99, а згодом посприяв і 
влаштуванню літературознавця на штатну посаду (з оплатою) 
до НДКІУ. Як бачимо, вияснення цих обставин не дає підстав 
казати про якесь “переманювання” М.С.Грушевським Степана 
Юхимовича Гаєвського до своєї кафедри, як це стверджують 
деякі грушевськознавці100.

Крім літературознавців, акад. М.С.І рушевський 
прагнув притягнути до праці в НДКІУ ще й економістів “в 
інтересах скріплення соціально-економічного напряму” 
роботи Історичного відділу кафедри101. Наприкінці червня 
1928 р. на затвердження Укрнаукою дійсним членом НДКІУ 
після відповідної ухвали керуючого осередку подана була 
кандидатура проф. С.Ф.Веселовського102. Вчений тоді викла
дав у Київському сільськогосподарському інституті та очолю
вав Науково-дослідну кафедру сільськогосподарської еконо
міки (де в свій час працював О.С.Грушевський). М.С.Гру- 
шевський знав Сергія Федоровича принаймні з часів Цент
ральної Ради, одним із засновників якої той був. (Згодом 
С.Ф.Веселовський був членом президії Центральної Раді і 
товаришем голови Ради)103.

А 8 жовтня 1928 р. після вдало прочитано курсу із 
суспільної економіки для аспірантів104 на кафедру був

99 НБУВ, ІР, ф.Х, № 12490, арк.І-зв.
100 Див., напр.: Сохань П.С., Ульяновський В. І., Кіржасв CM. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -С . 155.
101 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.140.
102 Там само, № 16, арк.26, 28.
103 Див.: Енциклопедія українознавства: Словникова частина - Т.1. - 
Перевид. в Україні. - Львів, 1993. - С.235; Білокінь С. [Примітки до 
«Споминів» М.С.Грушевського] // Київ. - 1989. - № 8. - Сс.154; Осташко 
Т.С. Покажчик імен // Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: 
У 2-х тг. - Т.2. - К., 1997. - С.355.
104 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, №16, арк.11,21.
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запрошений працювати проф. О.С.ГІопов105. Олександр Степа
нович також був професором Київського сільсько
господарського інституту і одночасно дійсним членом Кафед
ри сільськогосподарської економіки106. Думаємо, не останню 
роль у запрошенні О.С.Попова на кафедру зіграло його давне 
знайомство із керівничими секцій Історичного відділу 
О.С.Грушевським та О.Ю.Гермайзе. Із першим Олександр 
Степанович пліч-о-пліч працював на кафедрі сільсько
господарської економіки, а разом із О.Ю.Гермайзе він навчав
ся у Київському університеті. Більше того, в 1911 р. два 
студенти одночасно відбували арешт у київській в'язниці за 
участь у нелегальному з’їзді українського студентства і кон
ференції української соціал-демократії. Від 1918 р. О.С.ГІопов 
працював як економіст та викладав у київських вузах. За 
означенням О.Ю.Гермайзе, це був “безпартійний марксист”107.

Вартої згадки є й інша постанова наради керуючого 
осередку НДКІУ, яка відбулася 10 липня і на якій були 
присутні М.С. та О.С. Грушевські, О.Ю.Гермайзе, В.І.Щер- 
бина, а секретарював С.В.Глушко. У такому малочисельному 
складі керівництво кафедри ухвалило клопотатись перед 
Укрнаукою “про збільшення дійсних членів кафедри до 7 чо
ловік по Історичному відділі” і намітило ще одного кандидата 
на дійсного члена НДКІУ -  галицького історика, львівського 
учня М.С.Грушевського В.І.Герасимчука108. (Нагадаємо, що на 
той час дійсними членами кафедри по Історичному відділу 
були В.Ю.Данилевич, П.В.Клименко, В.І.Щербина, працював, 
але ще не був офіційно затверджений М.М.Марковський, а 
щодо С.Ф.Всселовського тільки-но була подана заява. Таким 
чином, загалом виходило 5 осіб. О.С.ГІопов мав бути 6-им, 
В.І.Герасимчук -  7-им).

105 Там само, арк.30; № 6, арк. 140.
106 Наука и научные работники СССР. Часть УІ: Научные работники СССР 
без Москвы и Ленинграда. -  Ленинград, 1928. -  С.323.
107 Див.: ДА СБУ, спр.67098 ФП, т.57, арк.81.
108 НА ИУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 16, арк.30.
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Наприкінці грудня 1928 р. Укрнаука нарешті затвер
дила М.М.Марковського і В.І.Герасимчука дійсними членами 
НДКІУ, а С.Ю.Гаєвського -  науковим співробітником; на ці 
посади науковці були зараховані від 1 жовтня 1928 р., тобто 
від початку навчального року. Кандидатури економістів 
О.С.Попова і С.Ф.Веселовського були відхилені109.

Факт праці Василя Івановича Герасимчука в НДКІУ 
біографами історика чомусь не зафіксований110. Цс можна 
пояснити двома причинами. По-перше, участі у засіданнях 
НДКІУ В.І.Герасимчук майже не брав через свою відсутність 
у Києві, хоча членство Василя Івановича у кафедрі зареєст
ровано111. А по-друге, та робота, яку науковець виконував -  
складання збірки документів з історії козаччини -  була, влас
не, завданням Археографічної комісії, і витрати покривалися з 
її коштів.

Припускаємо, що залучення М.С.Грушевським до 
роботи в НДКГУ В.І.Герасимчука було виявом бажання 
академіка не лише встановити прямий зв’язок із галицькими 
вченими, але й матеріально допомогти історику, який жив 
дуже бідно112. Про це свідчить і відсутність в особовій справі 
дійсного члена В.І.Герасимчука власноручно написаної заяви 
про бажання працювати в кафедрі, навіть curriculum vitae 
науковця складений самим М.С.Грушевським. Підтверджують 
наш здогад і слова Михайла Сергійовича, який, оцінюючи 
працю свого учня, писав, що В.І.Герасимчук мав приїхати до 
Києва для друку збірки матеріалів і тому “було б бажано дати 
йому зможність мешкати в Києві довше і частіше, не

109 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, сіір.5915, арк.113.
110 Див.: Федорук Я . Василь Гарасимчук та його невидані ''Матеріали до 
історії козаччини ХУІ1 в.” // Львівські історичні праці. Джерела. Вип.1: 
Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХУІІ в. -  Львів, 1994. -  С.21- 
26.
111 Див.: Звідомлення Науково-дослідної катедри історії України за рік 
1928/9 // Студії з історії України. -  Т.З. -  С.ІІІ.
112 Див.: Федорук Я  Василь Гарасимчук та його невидані "Матеріали до 
історії козаччини ХУІІ в.” ... -  С.27.

100



відриваючись цілком від Галичини”113. (Тобто йдеться якраз 
про засоби для існування, платня дійсного члена кафедри їх 
давала).

У 1928 р. науковий склад кафедри зростав не лише 
шляхом притягнення до НДКІУ нових людей. Нові кадри 
готувались на самій кафедрі: молоді дослідники впевнено 
відбували перевірки і промоційні захисти. Так, прилюдні про- 
моційні захисти відбули того року такі аспіранти: С.В.Шамрай 
- 19 лютого114, С.В.Глушко - 31 травня115̂ О.М.Степанишина - 
7 жовтня116, Л.О.Окиншевич - 16 листопада117. Всіх їх керую
чий осередок кафедри визнав гідними звань наукових співро
бітників і, після відповідних клопотань перед Укрнаукою, 
дослідники були затверджені на цих посадах: перші три -  
С.В.Шамрай, С.В.Глушко та О.М.Степанишина -  у складі 
НДКІУ118, а Л.О.Окиншевич став науковим співробітником 
секції історії права Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури119.

Втім, затвердженню С.В.Шамрая і С.В.Глушка 
науковими співробітниками теж передував скандал. Ще 
восени 1927 р. цих науковців, 3-х річний аспірантський стаж 
яких вийшов у жовтні, було переведено на посади наукових

1.5 НА ІІУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 19 (особова справа В.І.Гсрасимчука), 
арк. 1.
114 Див.: Прилюдна оборона праці С.В.Шамрая “Київська козаччина 1855 р.” 
// Україна. -  1928. -  Кн.З. -  С.172-173.
115 М.К[арачківський]. Прилюдна оборона праці С.В.Глушка “Селянські 
розрухи на Чернігівщині в кінці XIX і на початку XX стол.” // Україна. -  
1928. -К Н .4 .-С  162-165.
1.6 С.Ш[амрай]. Прилюдна оборона праці О.М.Степанишиної “Господарство 
маєтків Браницьких на Київщині та реформи 1860-х рр. у цих маєтках“ // 
Україна. -  1929. -  Січень-лютий. -  С. 175-177.
1.7 С.Цлушко]. Прилюдна оборона праці Л.О.Окиншевича “Генеральна 
(козацька) рада на Україні -  Гетьманщині ХУІІ-ХУШ ст.” // Україна. -  1929. 
-  Березень -  квітень. -  С. 168-171.
1.8 Див.: НА ІІУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 16, арк.19; ЦДАВО України, ф.166, 
он. 12, снр.7372, арк. 14.
119 Див.: С.Цлушко]. Прилюдна оборона праці Л.О.Окиншевича... - С. 171.
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співробітників. Сталося це до їх промоцій, чого, звичайно, 
рішуче не дозволялося робити. А зважаючи на інцидент із 
поданням на дійсних членів НДКІУ К.М.Грушсвської і 
Ф.Я.Савченка, це невчасне рішення викликало невдоволення 
керівництва ВУАН120. Але -  і протоколи засідань НДКІУ це 
підтверджують! -  М.С.Грушевський був так само незадово- 
лений з нього, та й, більше того, не подавав жодного клопо
тання до Укрнауки про переведення зазначених аспірантів на 
посади наукових співробітників. Навпаки, на пленарному засі
данні НДКІУ 22 листопада 1927 р. він навіть зробив спеціаль
ну заяву “про передчасне припинення видачі аспірантських 
стипендій Глушку і Шамраю та призначення їм же платні 
наукових робітників, що являється з формального боку непра
вильним” і повідомив, що він опротестує це рішення 
Укрнауки121.

Сама форма заперечення, відісланого 3 грудня 1927 р. 
до уповноваженого Укрнауки у Києві Л.М.Левицького, відки
дає всі звинувачення у бік М.С.Грушевського. Керуючий 
НДКІУ відверто писав, що “кафедра просить передати 
УкрНауці її прохання, щоб в інтересах праці аспірантів не 
здіймано з аспірантур без пропозиції кафедри, а принаймні без 
попереднього порозуміння з нею. Згадані аспіранти були 
затверджені УкрНаукою 24 жовтня 1924 р. і кафедра вважала 
потрібним дати їм час закінчити свої роботи, тому просила 
для них стипендій. Визначення ж платні наукових 
співробітників перед промоцією недоцільне, бо може давати 
вражіння певної преюдикації її УкрНаукою -  хоч сього мабуть 
не було в намірах УкрНауки”122. Думаємо, саме після цього 
випадку М.С.Грушевський вирішив друкувати звідомлення 
про захист аспірантами своїх промоційних праць у рубриці 
“Хроніка” у часопису “Україна”. Перше з них з’явилося у

120 Див.: Левченко М. Обвинувачення відкидаю...: Свідчення-спомини із 
слідчої справи... -  С.64.
121 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 14, арк.20.
122 Там само, № 6, арк.78.
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третій книжці “України” за 1928 рік і було присвячено 
освітленню промоційного захисту С.В.Шамрая.

У 1928 р. кількісно зростав і Відділ примітивної 
культури. Так, після більш ніж річних клопотань М.С.Грушев- 
ського був затверджений дійсним членом кафедри (з 1 жовт
ня) Костянтин Олександрович Копержинський123. Літерату
рознавець, учень акад. В.М.Перетца124, К.О.Копержинський на 
початку 1920-х років працював викладачем у Кам’янець- 
Подільському 1НО, а згодом у Ленінграді. 1923 р. він був 
обраний дійсним членом Товариства дослідників української 
історії, письменства та мови у Ленінграді125. З 1924 р. вчений 
жив у Одесі, де викладав в місцевому ІНО, а також (з 1925 р.) 
завідував відділом україніки Одеської центральної наукової 
бібліотеки126. “З засіюванням же Кабінету примітивної 
культури, - писав М.С.Грушевський влітку 1927 р., подаючи 
кандидатуру К.О.Копержинського на затвердження Укрнауки, 
- [він] став брати активну участь в його [Кабінету. -  О.Ю.] 
заняттях, приїжджаючи на його засідання і сконцентрував свої 
заняття на народній обрядовості і порівняльному фоль
клорі”127. Наприкінці 1927 р. К.О.Копержинський майже 
“сидів на чемоданах”, очікуючи бажану звістку про своє 
затвердження, що дало б можливість переїхати до Києва128. 
Але лише у березні 1928 р. прийшло повідомлення, що 
Укрнаука ухвалила затвердити його дійсним членом кафедри, 
однак -  нештатним129. М.С.Грушевському довелося ще не раз

123 ЦДЛВО України, ф.166, он.6, спр.5915, арк. 113.
124 Штогрин В. Володимир Персти... -  С.351.
125 Коротке звідомлення Товариства дослідників української історії, 
письменства та мови у Ленінграді за 1927 рік // Науковий збірник 
Ленінградського Товариства дослідників української історії, письменства та 
мови. -  Т.І. -  К., 1928.-С. 105.
126 Див.: НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 27 (особова справа 
К.О.Копержинського), арк. 1 ; ІЩАВО України, ф.166, оп.5, спр.740, арк.26.
127 ЦДАВО України, ф.166, ои.6, спр.5915, арк.72.
128 ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.550, арк.9.
129 НБУВ, IP, ф.Х, № 12282, арк. 182.
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клопотатись про вченого110, доки Укрнаука прийняла пози
тивне рішення і щодо платні йому.

Одночасно із К.О.Копержинським на затвердження 
Укрнауки була подана кандидатура Олексія Івановича Пок- 
ровського111. Професор Ніжинського ІНО, доктор всесвітньої 
історії О.ІЛокровський був також керівничим секції античної 
культури Науково-дослідної кафедри історії культури і мови 
при Ніжинському ІНО. Але з огляду на те, що в січні 1927 р. 
його було затверджено дійсним членом ще й кафедри марк- 
сизму-ленінізму в Києві112, науковця до НДКІУ не призначили. 
Повторне клопотання у травні 1928 р. теж не досягло успіху111.

З 1927 р. М.С.Грушевський допоминався і введення до 
складу кафедри визначного українського етнографа 
Ф.М.Колесси. Втім, бажання працювати разом було 
обопільне. Зокрема, в листі від 24 липня 1927 р. Філарет 
Михайлович у відповідь на пропозицію М.С.Грушсвського 
взяти участь у роботі Асоціації культурно-історичного досліду 
щиро писав, що “охотно взяв би участь у дослідчих працях 
над примітивною культурою, на скільки знадобилися б до того 
мої спеціальні студії”. Більше того, Ф.М.Колесса 
підкреслював, що “саму спроможність праці” під 
керівництвом М.С.Грушевського він вважає “для себе 
високою академічною почестю й сильною моральною 
піддержкою.. .”114.

Відразу після утворення Відділу примітивної культури 
керуючий осередок відділу ухвалив обрати Ф.М.Колессу 
дійсним членом, невдовзі клопотання про його призначення та

1,0 Там само, № 12273, арк.162; ЦДАВО України, ф. 166, оп.6, спр.5915, 
арк.135.
111 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.59.
1,2 Там само, спр.5933, арк.2,3. 
ш НБУВ, IP, ф.Х, № 12282, арк.182.
1,4 Лист Ф.М.Колесси до М.С.Грушсвського від 24 липня 1927 р. // ЦДІАК 
України, ф.1235, оп.1, спр.543, арк.21.
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визначення платні було подано до Укрнауки135. Але затвер
дили його не з 1 квітня, як того просив М.С.Грушевський від 
імені НДКГУ, а з 1 жовтня 1928 р.136, та й то після кілька
разових нагадувань137.

К.Т.Штеппа став наступним кандидатом у дійсні члени 
Відділу примітивної культури. Вже 18 травня 1928 р. керую
чий осередок, заслухавши curriculum vitae професора Ніжин
ського ІНО, доктора історії європейської культури (з листо
пада 1927 р.) Костя Тодосьовича Штеппи, ухвалив просити 
Укрнауку затвердити його у складі НДКІУ після К.О.Копер- 
жинського і Ф.М.Колесси та визначити платню138. М.С.Гру
шевський був добре обізнаний із здобутками К.Т.Штеппи, бо 
молодий доктор почав працювати в Асоціації культурно- 
історичного досліду ще з початку 1927 р. Рекомендував 
дослідника до Історичних установ М.С.Грушевського його 
співробітник по Ніжинському ІНО та Ніжинській науково- 
дослідній кафедрі М.Н.Петровський. Так, в листі до О.С.Гру- 
шевського М.Н.Петровський підкреслив, що К.Т.Штеппа 
“гарно володіє, крім грецької і латинської мови, ще і мовами: 
німецькою, французькою й англіцькою і дуже усердний і гар
ний науковий робітник”139. За даними, які містяться у листах, 
можна встановити, що познайомились М.С.Грушевський і 
К.Т.Штеппа десь у березні 1927 р. А вже 22 травня на засі
данні Відділу примітивної культури науковець зробив свою 
першу доповідь140. Її наступне грунтовне обговорення, відверті 
та щиросердні зауваження справили неабияке враження на 
К.Т.Штеппу, і невдовзі він листовно звертається до М.С.Гру- 
шевського. “Беру на себе сміливість, - писав Кость Тодо-

1,5 НБУВ, IP, ф.Х, № 12274, арк.164; № 12277, арк.169; № 12278, арк.173.
136ЦДАВО України, ф.ібб, оп.б, спр.5915, арк. 113.
137 Там само, арк.149, 135.
,3" НБУВ, IP, ф.Х, № 12282, арк.182,184.
137 Лист М.Н.Пстроаського до О.С.Грушсвського від 7 березня 1927 р. // 
ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1323, арк.б-7.
140 НБУВ, IP, ф.Х, Ні 12260, арк. 116.
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сьович, - ще раз просити Вас допомогти мені війти до складу 
інституту примітивної культури, коли такий буде затверд
жено: в матеріальному відношенні це мені не дасть ніяких 
переваг, але для наукової роботи не буде багато. . .”141. 
(Підкреслено нами. -  О.Ю.). Затвердження К.Т.Штеппи 
нештатним науковим співробітником Культурно-історичної 
комісії вже у 1927 р. було певною відповіддю на цс 
прохання'42. Що ж до затвердження К.Т.Штеппи дійсним 
членом кафедри, то нам поки що не вдалося знайти дані про 
офіційне призначення його на цю посаду141, але, безсумнівно, з 
кінця 1927 р. він брав дієву участь у роботі Відділу 
примітивної культури і членом відділу був de facto.

З лютого 1926 р. брав участь у роботі Кабінету 
примітивної культури і відомий етнограф-музикознавець, 
керівник Кабінету музичної етнографії ВУАН144 К.В.Квітка145. 
Під час засідань Кабінету у 1926-1928 рр. він неодноразово 
реферував свої праці. Тож не дивно, що керуючий осередок 
Відділу примітивної культури 18 травня 1928 р. констатував 
“бажаність притягнення до ближчої участі в праці кафедри 
К.В.Квітки”І4<. 4 вересня це твердження було конкретизовано 
у постанові того ж таки керуючого осередку про затвердження 
Климента Васильовича Квітки дійсним членом НДКІУ. А 8 ве
ресня М.С.Грушевський зробив з цього приводу подання до 
Укрнауки. В ньому він, зокрема, твердив, що “відділ вважає

141 Лист К.Т.Штеппи до М.С.Грушсвського від 29 серпня 1927 р. // ЦДІАК 
України, ф. 1235, оп.1, спр.845, арк.1.
142 ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.8785 (особова справа К.Т.Штсппи), 
арк.10-зв.
142 Так, напр., у «Звідомленні НДКІУ за 1928/9 р.» прізвища К.Т.Штсппи 
серед списку співробітників немає. Див.: Звідомлення Науково-дослідної 
катедри історії України за рік 1928/9 // Сіудії з історії України. - Т.З. - С.УІІ.
144 Кабінет музичної етнографії’ був заснований у 1921 р. у складі 
Етнографічної комісії ВУАН, а у 1926 р. його було виділено в окрему 
академічну установу.
145 НБУВ, IP, ф.Х, № 12237, арк.6.; № 12245, арк.41.
144 Там само, № 12282, арк.182.
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крайнє потрібною працю К.В.Квітки для поглиблення його 
занять народною творчістю і тому просить приспішити його 
затвердження”147. Одночасно М.С.Грушевський відправив до 
Харкова відгук про наукові праці дослідника148, де надзви
чайно високо оцінив його наукову кваліфікацію. Академік 
відзначав: “Ф.Колесса і К.Квітка -  це два першорядні 
українські знавці народної тоніки; ритміки, музики і пісенної 
народної творчості; виходячи від тонічних спостережень і 
порівняльних студій, він [К.Квітка. - О.Ю.] розв’язує в своїх 
працях літературно-етнографічні теми, з другого боку -

. . . . ... .. .„moосвітлює цілі великі ділянки історії народної творчості
Тож не дивно, що поруч із Ф.М.Колессою 

М.С.Грушевський намагався залучити до постійної співпраці і 
такого талановитого вченого, як Климент Васильович Квітка. 
Та, на жаль, до штату НДКІУ Укрнаука його не затвердила. 
Зрештою, це не стало перешкодою у подальшій співпраці 
К.В.Квітки та Відділу примітивної культури.

До своїх співробітників по НДКІУ М.С.Грушевський 
ставився надзвичайно уважно. Показовим є випадок із 
науковим співробітником кафедри М.М.Ткаченком. Справа у 
тому, що Микола Михайлович був арештований 5 березня 
1928 р. (це був перший арешт співробітника НДКІУ) і 
безпідставно звинувачений у “переведенні протирадянської 
агітації і пропаганди і спробі створити контрреволюційну 
організацію”150. Він просидів у в’язниці 7 місяців, аж доки 
Особлива нарада при Колегії ОДНУ 8 жовтня 1928 р. засудила 
його за “контрреволюційну агітацію” (хоча М.М.Ткаченко усі

147 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.5915, арк.131.
148 Цей документ опубл. у кн.: Репресоване краєзнавство. - С.421-423 і 
датований приблизно - «1927-1928 pp.» (С.421). Базуючись на наведених 
даних, ми його датуємо більш конкретно - початком вересня 1928 р.
149 Грушевський М. [Життєпис К.В.Квітки та відзив на його наукові праці] // 
Репресоване краєзнавство. -  С.423.
150 ЦДЛГО України, ф.263, оп.1, спр.69709 (архівно-слідча справа 
М.М.Ткаченка 1928 р.), арк.1,13.
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інсинуації проти себе відкидав) до ув’язнення на термін, який 
науковець вже майже відбув -  8 місяців151. Звільнившись152, 
Микола Михайлович повернувся до праці в НДКІУ без 
усіляких перешкод. І вже на початку 1929 р. М.С.Грушевський 
ставить перед Укрнаукою питання про поновлення М.М.Тка- 
ченку платні (!)153. Більше того, на кафедрі невдовзі відбу
ваються вибори нового секретаря, і прізвище науковця фігурує 
як одна з двох кандидатур (!!)154.

Припускаємо, що таким чином М.С.Грушевський 
доводив свою довіру до колишнього в’язня і демонстрував, що 
вважає арешт М.М.Ткаченка безпідставним. Крім того, цей 
вчинок промовляє також про сміливість та неупередженість 
академіка.

Турбуючись про одного із своїх перших аспірантів, 
Михайло Сергійович не забував і про інших своїх працівників. 
Адже Укрнаука питання із платнею М.М.Ткаченку вирішила 
досить просто: оскільки під час ув’язнення науковця його 
ставку отримував інший науковий співробітник НДКІУ 
С.Ю.Гаєвський, то цю ставку у Степана Юхимовича відібрали 
і повернули М.М.Ткаченку155. Але це М.С.Грушевського не 
задовольнило і він знову звернувся до Укрнауки із 
клопотанням про відновлення платні С.ІО.Гаєвському 
незалежно від ставки М.М.Ткаченка156.

Не забував М.С.Грушевський і про своїх львівських 
учнів. Задоволений із зарахування до складу НДКІУ В.І.Гера- 
симчука, історик 19 березня 1929 р. апелює до Укрнауки із 
проханням затвердити дійсним членом Історичного відділу

151 Там само, арк.71.
152 М.М.Ткаченко був реабілітований лише 26 серпня 1992 р. на підставі ст.1 
Закону УРСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 
17 квітня 1991 р. //Там само, арк.86.
,я  НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 22, арк.1.
154 Там само, арк.2.
155 Там само.
156 Там само, арк.14.
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кафедри Івана Петровича Крип’якевича157. (Ухвала керуючого 
осередку була прийнята ще 29 січня). Звернення до Укрнауки 
у справі І.ГІ.Крип’якевича найповніше відбиває намагання 
М.С.Грушевського морально і матеріально домогти своєму 
виученику у ситуації, що склалася.

Власне, все почалося II листопада 1928 р. у день 
роковин польської державності. Під час урочистостей у 
польській школі у Львові, де тоді викладав І.П.Крип’якевич, 
він демонстративно вийшов із зали після однієї відверто 
антиукраїнської промови. Як наслідок, його було позбавлено 
посади у Львові і переведено до маленького містечка 
Вонгровця у Померанії. Але Іван Петрович, не бажаючи їхати 
у своєрідне заслання, яке б унеможливило його подальшу 
наукову працю, зголосив про свою нервову хворобу і на цій 
підставі отримав відпустку. Це дало йому можливість 
відкласти небажаний переїзд158. Дізнавшись про ці обставини, 
М.С.Грушевський турботливо писав: “Кафедра думає, що в 
сей момент треба було б простягти руку сьому визначному 
львівському історику, підтримати його морально і 
матеріально. Коли б Укрнаука затвердила його дійсним 
членом і знайшла можливим визначити йому хоч би 
половинну ставку, се б сильно скріпило його становище і 
надхнуло його новою відвагою й рішучістю супроти нинішніх 
трудних обставим галицького українського життя”159.

При оцінці наукових праць І.П.Крип’якевича 
М.С.Грушевський підкреслював й інші аспекти бажаної праці 
історика в НДКІУ. Керівник кафедри вказував, що науковець 
“дуже щасливо поєднує при тім працю над вишукуванням 
нових матеріалів й пильним дослідом уже опублікованого і 
зведенням осягненного в ширших підсумках. При тім виявляє 
визначний науково-організаційний хист. Тому не тільки для 
наукової праці кафедри, як і для утримання зв’язку з науко-

157 Там само, № 6, арк.208.
158 Див.: Крип 'якевич /. Із спогадів // УІ. -  1993. -  № 1-4. -  С. 174.
159 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.208.
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вими робітниками Західної України він був би дуже цінним:
він міг би не тільки помагати членам__кафедри__в
використовуванню матеріалів Західної України, але і втягати 
місцеві наукові СИЛИ В процес нової наутвоціраці.Радянської 
України”160 (підкреслено нами. -  О.Ю.).

Думаємо, саме таке обґрунтування змусило Укрнауку 
затвердити І.П.Крип’якевича на посаді дійсного члена НДКГУ 
(з 1 жовтня 1929р.)161. (До речі, це було останнє затвердження 
дійсного члена кафедри). Таке рішення було дуже вчасним, бо 
матеріальна скрута змушувала Ш.Крип’якевича навіть 
розпродувати свою бібліотеку162. Вірою у талант науковця 
було перейняте й бажання М.С.Грушевського рекомендувати 
Івана Петровича на академіка ВУАН у 1929 р., хоча з цього 
нічого й не вийшло163.

Однак здобутки завжди ідуть поруч із втратами. Втра
та керівника секції НДКІУ (з 1924 р.) О.Ю.Гермайзе була не
природною. Осипа Юрійовича заарештували 26 липня 1929 р. 
у справі “СВУ”164 і йому не судилося вже повернутися до 
наукової праці. Одночасно арешт О.Ю.Гермайзе спричинився 
і до арештів кількох аспірантів кафедри, які були учнями 
вченого ще у 1-й трудовій школі ім. Т.Шевченка. Зазначимо, 
що протоколи ані засідань керуючого осередку, ані пленумів 
кафедри не зафіксували обговорення, тим більше засудження 
“контрреволюційних” дій колишнього впливового члена 
НДКГУ. (Хоча, правду кажучи, найбільш заповзяті аспіранти

160 Там само, сир. 172, № 26 (особова справа Ш.Крип’якевича), арк.9.
161 Там само, спр.170, № 22, арк.104.
162 Див.: Крип’якевич Р, Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич: За 
матеріалами неопублікованого листування й мемуарів // У І. -  1991. - № 1-2. 
-С .28.
163 Див.: Винар Л. Листи Івана Крип’якевича до Олександра Оглоблина з 

•1941-1943 років / /У І .-  1990. -№  1-4. -С .  165.
164 Скляренко Є.М. У сфабрикованій справ “СВУ” (Й.Ю.Гермайзе) // 
Репресоване краєзнавство. -  С.129.
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робили певні спроби засудити “банду СВУ”, та вони 
підтримки не отримали)165.

Восени 1929 р. штат НДКІУ втратив ще одного 
дійсного члена: 1 жовтня подав заяву про звільнення 
В.Ю.Данилсвич. Вчений зазначав, що через погіршення стану 
здоров’я мусить “клопотатися про одержання посади в 
мягшому підсонні, аніж Київ”166. Співробітники кафедри 
сприйняли цей вихід талановитого вченого із складу установи 
із жалем і, прийнявши відставку Василя Юхимовича, 
висловили йому щиру порядку за багаторічну працю167.

В останній рік праці кафедри -  1929/30 відбули 
промоційні захисти на звання наукового співробітника ще 5 
аспірантів -  В.Д.Юркевич -  1 грудня 1929 р.168, П.С.Гляд- 
ківський -  8 квітня 1930 р.169, В.С.Денисенко -  9 липня, 
О.Я.Павлик -  14 вересня170, П.І.Нечипоренко -  15 вересня171.1 
хоча всі вони були визнані гідними звань наукових співро
бітників, науковими співробітниками НДКІУ були затверд
жені лише В.Д.Юркевич (з 1 листопада 1929 р.)172та П.С.Гляд- 
ківський (з 10 липня 1930 р.)173. Іншим просто були надані 
звання наукових співробітників, а на науково-дослідній 
кафедрі М.С.Грушевського вони вже попрацювати не встигли.

У 1930 р. звання наукового співробітника після 
захисту аспірантської праці отримав, за власними

165 Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47595, т.1, арк.27-27-зв.
166 НА НУ ПАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.251.
167 Там само, Ns 22, арк.103, 104.
168 Див.: Глушко С. Прилюдна оборона праці В.ДЛОркевича “Заселення 
Слобідської України за часів Хмельниччини” // Україна. -  1930. -  Січень- 
лютий. -  С.222-226.
169 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 12 (особова справа П.С.Глядківського), 
арк.28-зв.
170 Там само, № 20 (особова справа О.Я.Павлика), арк.36.
171 Там само, Ns 16 (особова справа П.І.Нсчипоренка), арк.96, 103.
172 Там само, спр. 170, № 6, арк.304.
173 Там само, сир. 172, № 12, арк.48.
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свідченнями, і В.С.Євфимовський174. Однак в архіві НДКІУ 
підтвердження промоції аспіранта на прилюдному засіданні 
кафедри немає. Вірогідно, захист мав місце на форумі 
Харківської науково-дослідної кафедри історії української 
культури, куди після ліквідації НДКІУ були переведені 
аспіранти. Зрештою, з'ясування цього питання ще попереду.

В кафедрі історії України, крім зазначених осіб, 
працювали (але не подавалися на штатне затвердження) ще 
такі визначні вчені, як Василь Григорович Ляскоронський та 
Андроник Іоаникійович Степовим. Вони неодноразово були 
присутні на засіданнях Кабінету примітивної культури, де 
виступали із доповідями, брали активну участь у дискусіях.
А.І.Степович також проводив заняття із аспірантами.

Праця в НДКІУ під керівництвом М.С. Гру шевського 
приваблювала й відомого російського дослідника, професора 
Пермського державного університету Олександра Антоновича 
Савича. Наприкінці 1929 р. він звернувся з листом до ВУАН із 
проханням дозволити йому під час відрядження до Києва 
студіювати історію України в НДКІУ протягом 3-4 місяців, бо 
теми, які він розробляв, були пов’язані з історією України175. 
Керуючий осередок кафедри не заперечував проти допущення 
О.А.Савича до праці в кафедрі, але разом з тим підкреслював, 
що професор “при його високій науковій кваліфікації навряд 
чи потребує безпосереднього й ближчого керівництва від 
кафедри над своїми роботами”176. На жаль, певних відомостей 
про те, чи скористався пермський професор з цього дозволу, 
ми не маємо.

Підводячи підсумок, наголосимо, що на середину 1930 
року НДКІУ під керівництвом акад. М.С.Грушевського являла 
собою поважну наукову установу, яка і кількісно, і якісно була 
готова перетворитися на два самостійні інститути. Так, в

174 Російський державний історичний архів (далі - РДІА), архів архіву, оп.З, 
спр.296, арк.6.
175 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, №6, арк.227.
176 Там само, арк.228.
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Історичному відділі кафедри працювали як дійсні члени
B. І.Герасимчук, О.С.Грушевський, П.В.Клименко, І.П.Крип’я- 
кевич, М.М.Марковський, В.І.Щербина; науковими співробіт
никами були високопрофесійні фахівці О.І.Баранович,
C. Ю.Гаєвський, С.В.Глушко, М.Н.Петровський, О.М.Степани- 
шина, М.М.Ткаченко, П.К.Федоренко, С.В.Шамрай, В.Ю.ІОр- 
кевич; у Відділі примітивної культури не знали спочинку 
дійсні члени К.М.Грушевська, Ф.М.Колесса, К.О.Копержин- 
ський та наукові співробітники П.С.Глядківський, Л.П.Шев- 
ченко; співпрацювали з ними К.В.Квітка, А.І.Степович, 
К.Т.Штеппа; ще кілька аспірантів були у стадії промоції і ось- 
ось мали поповнити склад науковців НДКІУ. Та розгорнути 
повністю свою діяльність НДКІУ не судилося. Позбираний з 
такими труднощами колектив кафедри із ліквідацією установи 
у вересні 1930 р. був розформований.
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2.4. Підготовка аспірантів

На початку 1920-х років система підготовки кадрів в 
Україні зазнала значних змін. Університети, які до революції 
виконували функції одночасно вищого навчального закладу та 
наукової установи, і в стінах яких проходили вишкіл майбутні 
професори, були перетворені на інститути народної освіти 
(ІНО). Вже сама їх назва промовляла про нові завдання і про 
новий соціальний склад студентів. Пролетаризація вищої 
освіти та одночасне усунення від вузівських лекційних курсів 
багатьох старих фахівців як “буржуазних спеціалістів” не 
давали можливості готувати науковців та викладачів високих 
шкіл безпосередньо в ІНО.

Цю функцію перебрали на себе науково-дослідні 
кафедри, що створювалися спочатку при ІНО, а згодом і при 
ВУАН. Загальне керівництво ними здійснювали Відділ 
профосвіти НКО УСРР, а з 1925 р. Науковий комітет НКО 
(Укрнаука); по відношенню ж до академічних науково- 
дослідних кафедр -  ще й Президія ВУАН.

Система підготовки молодих фахівців на науково- 
дослідних кафедрах набирає форми навчання в аспірантурі, 
відразу дворічної, пізніше -  трирічної. Однак ухваленої на 
державному рівні програми підготовки аспірантів у 1920-ті 
роки не існувало, вимоги до підготовки науковців складалися 
на кожній науково-дослідній кафедрі окремо і значною мірою 
залежали від керівника.

В царині історичних наук в Україні на початку 1924 р. 
діяли: Дніпропетровська науково-дослідна кафедра україно
знавства (з 1921 р.), Ніжинська науково-дослідна кафедра іс
торії культури і мови та Науково-дослідна кафедра народного
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господарства та культури Поділля в Кам’янець-Подільському 
(з 1922 р.). Київська науково-дослідна кафедра історії України 
під керівництвом акад. М.П.Василенка (1922-1923 рр.) своєї 
роботи фактично не розвернула. Тобто в Києві -  централь
ному академічному місті -  не існувало неперервного ланцюга 
в підготовці істориків-професіоналів.

Повернувшись з еміграції, акад. М.С.Грушевський від
разу побачив, що “між нинішніми викладами і семінаріями 
київських ВУЗ і академічними комісіями відкривається hiatus*, 
який загрожує шкідливими наслідками, коли не буде заповне
ний в найближчім часі”1. Між тим історик відзначав, що в 
Києві є “дуже цінний матеріал на аспірантів по історичних 
дисциплінах, котрому бракує, одначе, можливості наукового 
методологічного вишколення”2.

Створена М.С.Грушевським НДКІУ як раз і ставила 
своїм головним завданням “готувати методично вишколених і 
всебічно освічених дослідників історичного життя”3. Більше 
того, академік вважав, що це “наукове приготовання” має пе
реводитися не лише на високому рівні, але й бути 
різноплановим, а також відповідати “сучасному рівню захід
ної науки і вимогам сучасного моменту”4 (підкреслено нами. -  
О.Ю.). Власне, на цих засадах М.С.Грушевський і будував 
процес підготовки молодих дослідників.

Вже 1924 р. визначилися основні форми навчання аспі
рантів НДКІУ: по-перше, передбачалась їх участь у праці всіх 
груп (секцій) кафедри; по-друге, був складений список науко
вої літератури для обов’язкового читання (так званий “Прог-

* 3 лат.: прогалина.
1 Звернення М.С.Грушевського до Наукового Комітету НКО УСРР 31 
березня 1924 р. // Сохань П.С.. Ульяновський B.I., Кіржаєв CM. 
М.С.Грушевський і Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.209.
2 Там само.
3 Грушевський М.С Проект організації Науково-дослідної катедри історії 
України // Там само. -  С.211.
4 Там само. -С.213.
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рам для праці аспірантів”); по-третє, розпочались лекційні 
курси, семінари та екскурсії; і, нарешті, у четверте, аспіранти і 
співробітники НДКГУ стали зачитувати на пленарних 
засіданнях свої доповіді, які звичайно обговорювались.

Наприкінці грудня 1924 р. концепція М.С.Гру- 
шевського щодо підготовки молодих дослідників була викла
дена у спеціальному плані. В ньому, зокрема, наголошувалось, 
що 1) кожний аспірант крім занять по своїй вибраній темі мав 
придбати “певний мінімум відомостей в усіх інших галузях 
історичного життя”. Цьому мало сприяти опрацювання літера
тури і джерел, а на спеціальних колоквіумах знання цієї літе
ратури і джерел планувалось перевіряти. Тільки “Програм для 
праці аспірантів”, складений влітку 1924 р., містив 58 назв 
обов’язкової для вивчення кожним початківцем літератури. 
Зокрема, аспірантам пропонувалось простудіювати праці ро
сійських і українських вчених В.Антоновича, Д.Багалія, 
О.Грушевського, М.Грушевського, В.Данилевича, М.Драгома- 
нова, О.Єфіменко, В.Іконнікова, М.Костомарова, ОЛазарев- 
ського, ОЛаппо-Данилевського, В.Мякотіна, М.Покровсько- 
го, С.Семковського, М.Слабченка, С.Солнцева, М.'Гуган- 
Барановського, К.Харламповича, М.Яворського та ін., а також 
західноєвропейських дослідників Бернгайма, Кубапа, Кунова, 
Обермайера та ін. Рекомендувались до засвоєння й “історичні 
роботи” ВЛеніна, К.Маркса та Ф.Енгельса.

Крім того, аспіранти мали ознайомитись з видру
куваними джерелами до української історії за хрестоматією 
М.Владимирського-Буданова та “Виїмками з жерел до історії 
України-Руси” М.Грушевського; вистудіювати Іпатський літо
пис, по одному з литовських і козацьких літописів, опрацю
вати актовий матеріал з “Архиву Южной Руси”, “Архиву 
Южной и Западной Руси” та “Архиву Юго-Западной Руси”.

Таким чином, цей список літератури мав дві мети: з 
одного боку, студіюючи зазначену в “Програмі” літературу, 
аспірант мав “увійти в курс основних питаннів історичної нау
ки та науки української історії”, а з другого, він мав ознайоми-
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тись з тими студіями, що, за визначенням керівників кафедри, 
“стали класичними і зразковими в українській історіографії”5.

2) За планом М.С.Грушевського, аспірант також мав 
виконати працю на вибрану тему, а також 2 семінарські робо
ти по темах двох інших секцій. Ці праці підлягали зачиту
ванню і обговоренню в кафедрі.

3) М.С.Грушевський передбачав, що в НДКІУ для 
аспірантів будуть читатись такі курси: по секції соціології 
та методології історії - а) соціологічне обґрунтування історії, 
б) теоретичні основи марксизму, в) принципи методології 
історії; по секції соціальної і політичної історії -  г) українська 
історіографія, д) головні риси феодальної доби України, е) го
ловні моменти історії торгівлі, є) капіталізм на Україні, ж) 
економічні відносини останнього (ХІХ-ХХ) століття і 
наростання революції, з) визвольні змагання в Західній Ук
раїні; по секції історії культури -  и) фізичні обставини при 
появі людського життя на Україні, і) вступ до історії мате
ріальної культури України, к) техніка передісторичних часів, 
л) еволюція школи (мислення примітивних і його пережи
вання), м) еволюція обряду, моралі, релігії і права у примітив
них та їх пережитки в українському фольклорі.

4) Віддаючи певну данину “вимогам сучасного 
моменту”, керівник кафедри відводив час і для лекційних кур
сів з політичної економії, економічного матеріалізму, історії 
революції і радянської конституції.

5) Зважаючи на офіційно визначене завдання для 
науково-дослідних кафедр, які мали готувати не лише 
науковців, але й викладачів для радянських вузів, 
М.С.Грушевський в* плані нотував, що аспіранти також мали 
виявити себе в громадській роботі та відбути піврічний 
навчальний стаж у вищих школах6.

5 Див.: НА НУ НАІ ІУ, оп.З, спр.170, № 7, арк.23-24-зв.
6 Див.: Там само, № 1, арк.4-5; Михайло Грушсвський: Між ісгорісю та 
політикою (1920-1930-ті роки): 36. док. і мат. - К., 1997. -  С.57-58.
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Практична робота в НДКІУ за цим планом вносила в 
нього певні корективи. Передусім нестача коштів не дозво
ляла запрошувати фахівців з інших установ для читання запла
нованих курсів лекцій. Та й з часом виникала потреба у запро
вадженні нових курсів -  з економіки, слов’янських мов тощо.

М.С.Грушевський також не наполягав на обов’язковій 
педагогічній праці аспірантів у вузах. І хоча багато з них 
викладали у школах чи вищих навчальних закладах (див. 
Додаток 5), ця робота скоріше носила характер додаткового 
заробітку.

А з 1926 р. до вимог, які висувались до аспірантів 
НДКІУ, М.С.Грушевський додав ще обов’язкове знання 
іноземних мов. Так, вже під час перших двох років навчання 
(аспірантський стаж тоді був офіціально визначений як 
трирічний) аспірант мав виказати знання трьох головних 
світових мов (англійської, німецької, французької), достатнє 
для вільного читання і розуміння наукової книги; латини та 
польської мов для користування актовим матеріалом; реко
мендувалось також знання грецької, єврейської, турецької, 
румунської та угорської мов (!)7.

Взагалі володіння іноземними мовами, що й сьогодні 
слугує критерієм освіченості, високо цінувалося М.С.Грушев- 
ським, який вважав “орудуваннє найбільшим числом мов” 
однією з основних умов успіху в соціологічних студіях8. Та 
якщо дореволюційна університетська вища освіта (тим більше 
гуманітарна) обов’язково передбачала знання як класичних, 
так і сучасних західноєвропейських мов, то пореволюційні 
пролетаризовані ІНО знизили рівень освіченості, вивчення 
іноземних мов в кращому випадку обмежувалося однією -

7 Див.: Науково-дослідна катсрда історії України в Київі // Студії з історії 
України. -  Т. 1 . - С.У1.
'Д ив.: Доповідь М.С.Грушевського “Український соціологічний інститут 
і дослідна каггедра історії культури -  загальної і української” 14 березия 
1924 р.// Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, діяльність. -  С.208.
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двома. Вважаючи своїм обов’язком готувати професіоналів, а 
не ремісників від історії, М.С.Грушевський і поставив такі 
високі вимоги, хоча згодом, зважаючи на загальний стан осві
ти, знизив їх до знання “однієї із світових мов” для кандидатів 
в аспіранти. Ті ж, хто пройшов повний курс навчання в кафед
рі, мали знати 2 західноєвропейські мови, польську та латину9.

Виконання аспірантами усіх цих вимог приводило до 
двох результатів: ті з них, що “виказалися достатньою педаго
гічною і громадською роботою”, отримували довідку про за
кінчення аспірантського навчання і рекомендувалися до ви
кладацької діяльності; ті ж, хто виявив “науково-дослідчий 
хист”, допускалися до прилюдного захисту своєї наукової ро
боти і після вдалої промоції переводилися до категорії науко
вих співробітників кафедри із наступним затвердженням їх 
Укрнаукою.

На кафедрі М.С.Грушевського зарахування до аспіран
тури не було формальним. Ще до офіційного подання НДКІУ 
до Укрнауки тієї чи іншої особи на затвердження претенденту 
необхідно було виявити себе здатним до наукової або викла
дацької діяльності під час річної (або дещо більшої) роботи на 
кафедрі в якості “кандидата в аспіранти”. За цей період роби
лася перевірка знань кандидата з літератури і його “здібності 
до наукового мислення”10, йому потрібно було також розро
бити певну тему.

В червні 1926 р. керівничий осередок НДКГУ точно 
визначив вимоги до осіб, які бажали бути аспірантами або 
кандидатами на аспірантів кафедри. Вони 1) повинні були 
“знати фактичну історію України” (пропонувалось оволодіти 
матеріалом за “Очерком історії українського народу” 
М.С.Грушевського та “Очеркам по истории Западной Руси и 
Украины” М.П.Василенка); 2) “знати елементарно джере
лознавство та історіографію” (за 1-м та 2-м випусками 1-го то-

9 НА ИУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 11, арк.4.
10 Див.: Науково-дослідча катсрда історії України в Київі // Студії з історії 
України. -Т .1 .-С .У І.
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му “Нарисів української історіографії*” Д.І.Багалія та статтею 
М.С.Грушевського “Развитие украинских изучений в XIX в. и 
раскрытие в них основных вопросов украиноведения”); 3) “бу
ти знайомим з основами філософії історії, марксівською іс
торіографією та зразками марксівських історичних праць” (тут 
серед пропонованих книжок знаходимо “Філософію історії*” 
П.Барта, “Історичний матеріалізм” М.Бухаріна, І-УІ томи “Ро
сійської історії*” М.Покровського та 1-й том праці “ренегата” 
К.Каутського “Попередники новітнього соціалізму”. Але, що 
цікаво, праць класиків марксизму-ленінізму у списку не було).
4) Претенденти також мали опрацювати, “вистудіювавши го
ловну літературу, одне спеціальне історичне питання, напр. 
“Унія”, “Початок козаччини”, “Хмельниччина”, “Реформа 
1861 р 5) “зладити реферат на апробовану кафедрою тему” і
6) -  це вже ми зазначали -  знати одну із світових мов11. Із вка
заних вимог перші три були обов'язкові для тих, хто хотів ста
ти кандидатом на аспіранти, а всі шість -  для переходу з кан
дидатів в аспіранти.

Крім кандидатів на аспіранти в НДКІУ також працю
вали особи, “допущені до занять в кафедрі”, які з часом пере
водилися до категорії кандидатів. Втім, деяким “допущеним 
до праці в кафедрі”, рівень знань та історичної ерудиції яких 
не задовольняв членів НДКІУ, пропонувалось або і надалі 
продовжувати роботу в НДКГУ на тих же самих засадах, або 
покинути цю працю. Навіть тиск з боку Укрнауки, що вима
гала затвердження таких осіб аспірантами, не змінював 
рішення М.С.Грушевського та його співробітників.

Зрозуміло, що подібна довготривала перевірка знань і 
праці кандидата унеможливлювала прийняття до аспірантури 
випадкових людей і була, на наш погляд, більш продуманою 
системою прийому до аспірантури, ніж сьогоденні одноактні 
іспити.

11 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.187; № 11, арк.18-зв.-19.
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У 1926 р. науково-педагогічна діяльність НДКІУ була 
регламентована Статутом кафедри, який був вироблений її 
співробітниками і ухвалений 6 квітня на пленарному засідан
ні12. Статут мав регулювати внутрішнє життя кафедри. В ньо
му визначалися 1 ) порядок прийому нових аспірантів; 2) вимо
ги до кандидатів в аспіранти; 3) система перевірки тих, хто 
вступає до аспірантури; 4) в ньому також йшлося про керівни
ків аспірантів та їх відповідальність за початківців; S) обумов
лювалися методи керування роботою аспірантів та контролю 
за виконанням ними загальних вимог; 6) встановлювався 
порядок аспірантських промоцій тощо13. Фактично цей Статут 
зробив неможливим переведення на аспірантів НДКІУ нспід- 
готовлених людей і звів до мінімуму втручання Укрнаукн у 
внутрішнє життя кафедри.

М.С.Грушевський скрупульозно дотримувався всіх 
зафіксованих в Статуті вимог до аспірантів. На кафедрі 
регулярно відбувалися перевірки-колоквіуми з методології 
історії, старої і середньої історії України, історії України ХУІІ 
і ХУШ та XIX і початку XX ст.; з марксо-ленінської літера
тури та з іноземних мов14.

Співробітниками НДКІУ були складені спеціальні 
програми для перевірки знань аспірантів з кожної із визна
чених історичних дисциплін. Програма перевірки з старої і 
середньої історії України, наприклад, містила 24 питання з іс
торії економічного, соціального, політичного і культурного 
жит-тя українських земель до кінця ХУІ ст., які розбивалися 
на декілька пунктів. Зокрема, початківці мали знати такі теми: 
“Найстарші історичні відомості про територію України”, 
“Чорноморські колонії-”, “Степова людність”, “Економіка, 
культура й організація східнослов’янських племен”, “Звістки 
про Русь і формування держави”, “Теорії про Русь”, “Побут і

,г Там само, № 11, арк.9.
13 Там само, арк.4.
м Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України. -Т .1.-С .У І-У ІІ.
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культура, мистецтво й письменство передтатарської доби”, 
“Формування окремих земель”, “Волинь і Побужжя”, “Прихід 
татар”, “Галицько-Волинська держава XIII - ХІУ вв.” та ін.15. З 
історії України ХУІІ-ХУІІ ст. рекомендувалось знати 12 тем, 
зосібна “Заселення Лівобережжя”, “Соціальні причини 
Хмельниччини”, “Руїна, соціальні і політичні моменти”, 
“Запорожжя”, “Московська політика ХУІІ - ХУІІІ ст.”, “Гай
дамацький рух”, “Колонізація степів”, “Поділ Польщі” та ін.16.

Програма з історії України XIX -  XX ст. вимагала від 
аспірантів обізнаності із ЗО основними проблемами. Виділимо 
такі з них, як “Економічна характеристика України на початку 
XIX ст”, “Масони і рух декабристів”, “Історичні студії на по
чатку XIX ст.”, “Польське повстання й діяльність Конарсько- 
го”, “Інвентарна реформа”, “Народництво на Україні”, 
“М.Драгоманов”, “Українська історіографія від Костомарова 
до Антоновича”, “Класові та національні відносини на Україні 
перед революцією 1905 р.”, “РУП”, “Епоха між двома револю
ціями”, “Лютнева революція на Україні”, “КП(б)У” та ін.17. В 
списку рекомендованої літератури до цієї програми зазначені 
роботи М.Василенка, О.Гермайзе, М.Грушевського, О.Гру- 
шевського, М.Драгоманова, ОЛазаревського, П.Лященка, 
О.Оглоблина, В.Семевського, М.Слабченка, М.Яворського та 
інших вчених (всього 23 назви)18.

Не можна назвати формальними і самі перевірки- 
колоквіуми. Так, наприклад, 28 лютого 1928 р. під час переві
ряння аспірантів з історії України XIX - початку XX ст. При
сутні М.С. та О.С.Грушевські, О.ІО.Гермайзе та В.Ю.Даниле- 
вич поставили молодим дослідниками такі питання: економіч
не життя України на переломі ХУІІ-ХІХ ст, колонізація степів, 
поміщицька ідеологія, правобережне та лівобережне панство, 
польське козакофіпьство, масонські товариства, декабристи,

15 НА ИУ НАНУ, он.З, спр.170, № 6, арк. 131-131-зв. 
“  Там само, аркЛЗІ-зв.
17 Там само, арк.130.
'* Там само, арк.130-зв.
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українські декабристи, федерація слов’ян, повстання Чернігів
ського полку, Кирило-Мефодіївське братство, підготовка се
лянської реформи, інвентарі, норми розподілу землі при 
визволенні селян, реформа на Правобережжі, вивіз збіжжя, 
шляхи, ярмарки, революційні течії 1870-х рр., розвій гірничої 
промисловості, чужоземний капітал на Україні, розвій, 
парового транспорту, цукрова промисловість, формування 
сільського і промислового пролетаріату19.

Двічі на місяць відбувались і виступи аспірантів із 
рефератами. Плодотворному обговоренню доповідей слугу
вало запроваджене в кафедрі правило готувати тези виступів і 
завчасно подавати їх на розгляд членів НДКІУ. (До речі, цей 
метод наукового вишколу істориків застосовував М.С.Грушев- 
ський ще під час своєї праці у Львові).

Для сприяння засвоєння літератури й для отримання 
якнайбільше від членів кафедри аспірантам читались такі кур
си: з сучасної соціології, дослідження примітивного мислення 
та його еволюції, соціальних і культурних течій на Україні ХУ 
-  першої половини ХУІ ст. (М.С.Грушевським); соціологічно
го обгрунтування історії, методології дослідів історії сільсько
го господарства, марксизму і ленінізму (О.Ю.Гермайзе); архі
вознавства, методології історії (П.В.Клименком); джерело
знавства та економічної історії України нового періоду, істо
ріографії (О.С.Грушевським); геологічного вступу до архео
логії України (П.А.Тутківським); історії матеріальної куль
тури (археології) України (В.Ю.Данилевичем); політичної 
економії (О.С.Поповим); з слов’янських (сербської і чеської) 
мов (АЛ.Степовичем); методології комплексного обслідування 
(К.М.Грушевською); початків культури слов’янських племен 
(К.О.Копержинським); історії загальної і української етно
графії (Ф.Я.Савченком)20 тощо. Проводились і семінарські 
заняття: О.Ю.Гермайзе -  з марксизму і ленінізму, П.В.Кли-

'* Там само, № 16, арк.12. 
м Там само, № 3, арк.16-зв., 51.
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менком -  з архівознавства, ВЛО.Даниловичем -  з матеріальної 
культури і техніки передісторичної й історичної доби, 
ВЛЛЦербиною -  з історії Києва та ін. Під час цих лекційних 
курсів і семінарських занять аспіранти оволодівали не тільки 
певною сумою історичних знань, але й набували практичних 
навичок і засвоювали методи історичного дослідження.

Так, приміром, проф. В.Ю.Данилевич при викладі кур
су передісторичної матеріальної культури України звертав пе
редусім увагу на стан вивчення того чи іншого питання та на 
методи його дослідження. Він був переконаний, що фактич
ний матеріал аспіранти можуть віднайти в літературі, зазначе
ній в програмі, та під час ознайомлення із музейними зібран
нями. Між тим, - підкреслював вчений, “історіографія та мето
дологія української матеріальної культури не мають жадної лі
тератури. Тим часом знання цієї справи мас першорядну ваіу 
задля їхньої (аспірантів. -  0.10.) придучої праці на ниві науки. 
Власне кажучи, без знання тієї справи фактичні відомості 
залишаються мертві і становлять лише зайвий вантаж у люд
ському житті, бо поставитися критично до фактів така людина 
не може”21.

Ґрунтовну програму з архівознавства склав і проф. 
П.В.Клименко. Він вважав, що аспіранти під час навчання ма
ли засвоїти “ідею архіву взагалі, українського зокрема”, знати 
про сучасний стан архівів та архівастику (урядові розпо
рядження, науково-дослідні та видавничі заклади), розуміти 
техніку архівознавчої, архіво-видавничої та архіво-дослідної 
роботи. Молоді науковці не лише слухали лекції професора, 
але й самі робили доклади на запропоновані ним теми. 
П.В.Клименко, зокрема, пропонував науковцям доповісти про 
“Московський Архів Міністерства юстиції як тип російського 
архіву”, “Архів Київського цеху як тип українського архіву”, 
“Метод видання архівного матеріалу в “Архиве Южной и 
Западной Руси” та “Жерелах до історії Ук-раїни-Руси”, “Ме-

21 Там само, арк.13-15-зв.
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тод складання описів архівних матеріалів в Київському ук
раїнському архіві давніх актів”, а також описати сотенний, 
магістратський архів, визначити фонди “революційного 
архіву”22. Аспіранти також проводили практичну роботу в 
архівах -  описували і систематизували архівний матеріал, 
виконували палеографічно-копіювальну роботу. Звичайно, 
курс архівознавства супроводжувався вивченням великого 
списку архівних українських, російських і польських джерел23.

У лекціях М.С.Грушевського та К.М.Грушевської з 
історії інтелектуальної культури розглядались питання з ево
люції мислення, вияснювались “принцип Дюркгейма” та Тео
рія Леві-Брюля”, визначались такі поняття, як логічне та пре- 
логічне, анімізм, преанімізм, анімалізм, тотеми і тотемізм 
тощо. Йшла мова і про відживання прелогічних понять у 
сучасної людини24.

Семінарські заняття В.І.Щербини з історії Києва були 
побудовані як екскурсії із докладним вивченням історичної 
топографії міста та архітектурних пам’яток25.

Різні за своєю формою і змістом викладів, ці ретельно 
сплановані лекційні курси та семінарські заняття грали 
важливу роль у підготовці досвідчених істориків.

Тематика і зміст лекційних курсів та програми 
перевірок з історії України в кафедрі взагалі цікаві і досить 
інформативні. По-перше, вони показують, які проблеми 
виокремлювались М.С.Грушевським як основоположні у 
вивченні історії України. Передусім робився наголос на історії 
соціально-економічних та культурних процесів в Україні, 
однак політичні відносини, а також державотворчі процеси не 
залишались поза увагою. Учень В.Б.Антоновича, М.С.Грушев- 
ський послідовно переводив й історично-географічний прин
цип при вивченні історії України, особливо підкреслюючи

22 Там само, № 6, арк.132.
23 Там само, № 7, арк.14-17.
24 Там само, арк.20.
25 Там само, № 3, арк. 17.
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необхідність досліджень історичного розвитку західноук
раїнських земель. Загалом керманич НДКІУ спрямовував весь 
навчальний процес на оволодіння аспірантами методологіч
ною базою для подальших самостійних дослідів, а також да
вав можливість молодим вченим здобути грунтовні знання 
джерел з історії України та з історіографії. І -  що важливо -  
вся історія України в цілому ув’язувалась у західно
європейський історичний розвиток.

По-друге, зазначені курси та програми свідчать, що 
М.С.Грушевський намагався опиратися надмірній політизації 
наукового життя. Приміром, в НДКІУ спеціально не вивча
лись історія ВКП(б) та КП(б)У, як це практикувалося в Хар
ківській науково-дослідній кафедрі історії української куль
тури акад. Д.І.Багалія26. А курс марксизму -  ленінізму, якого 
читав О.Ю.Гермайзе, був скоріше даниною часові. До речі, 
цікавим фактом з життя НДКІУ, якого нам важко проко
ментувати, є запис в протоколі пленуму кафедри від 25 жовтня 
1927 р. про “перевірку аспірантів з Марксизму і Ленінізму у 
Михайла Сергійовича”27. І це напередодні 10-ї річниці 
Жовтневої революції! На жаль, відомостей про те, як відбу
валася ця перевірка, була вона формальним актом чи ні, ми не 
маємо.

З 1928 р. організаційні зміни в НДКІУ позначилися і 
на процесі прийому аспірантів. Зокрема, у вересні 1928 р. кож
ний відділ кафедри добирав вже кадри окремо, до того ж за 
спеціальними кандидатськими працями та спеціальними 
програмами до колоквіумів, що були розроблені керівничими 
НДЮУ. Втім, тем з історії революцій 1905-1907 та 1917 рр. 
тут не було.

Приміром, темами праць для вступних колоквіумів для 
Історичного відділу були: “1. Розвій українського розселення.

24 Див.: Богдашина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури імені академіка ДЛ.Багалія (1921-1934 рр.). -  
С.83.
27 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 14, арк.17.
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2. Головні моменти в розвою продукції на Україні. 3. Еконо
мічні фактори українського життя. 4. Південна торгівля в істо
рії України. 5. Головні моменти в історії селянської людності. 
6. Розвій міст і міської людності. 7. Організація ремісників на 
Україні”. Для Відділу примітивної культури передбачались та
кі теми: “ 1. Пережитки примітивної обрядовості в україн
ському побуті. 2. Поколінні організації та їх останки. З Голов
ні моменти в історії дослідження української народної 
творчості”28.

В 1929 р. були визначені як спільні для обох відділів 
теми (“ 1. Схід і Захід в історії України. 2. Потяг до моря в ук
раїнській історії. 3. Еволюція хліборобства взагалі і спе
ціально на Україні”), так і окремі: для Історичного відділу -  
“4. Розвій міста на Україні. 5. Еволюція керуючої верстви. 
6. Впливи експорту на зміни економічних і соціальних 
відносин України. 7. Розвій і знесення кріпацтва. 8. Західне 
пограниччя українського розселення”, а для Відділу при
мітивної культури -  “9. Поколінні організації та їх пережитки 
в Україні. 10. Еволюція родини. 11. Економічні підстави 
річного обрядового кругу. 12. Дослідження народної пісен
ності на Україні”29.

Для перевірки кандидатів в аспіранти в 1930 р. 
кафедра в грудні 1929 р. розробила такі теми: загальні для 
обох відділів -  “ 1. Головні моменти культурної історії 
України. 2. Еволюція хліборобства взагалі і спеціально на 
Україні. 3. Потяг до моря в історії України”, для Історичного 
відділу -  “4. Економічні фактори українського життя. 5. Вплив 
експорту на зміни економічних і соціальних відносин в 
Україні. 6. Еволюція керуючої верстви. 7. Західне пограниччя 
українського розселення”; для Відділу примітивної культури -  
“8. Похоронний обряд та його дослідження на Україні. 9. Еко
номічні підстави річного обрядового кругу. 10. Поколінні

28 Там само, № 6, арк.93, 129; Звідомлення Науково-дослідної катедри історії 
України за рік 1928/9 // Студії з історії України. -  Т.З. - С.ІН.
29 Там само. -  С.ЇІІ.
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організації та їх пережитки иа Україні. 11. Українська істо
рична пісня”30.

Підкреслимо, що ці теми співпадали із тими пробле
мами, що розроблялись в НДКГУ її співробітниками. Тобто 
передбачалось знання майбутніми аспірантами доробку 
кафедральних дослідників. Крім того, не можна не помітити 
тему 1929-1930 рр. -  “Потяг до моря в українській історії”, яка 
опосередковано свідчить про те, що задум передмови до 
збірника “Полуднева Україна” “Степ і море в історії України” 
(написана 14 грудня 1930 р.)31 виношувався М.С.Грушевським 
ще з початку 1929 р. При подальшому прискіпливому дослід
женні спадщини визначного українського історика ця заувага, 
можливе, стане у нагоді.

Завершальним акордом в підготовці фахівців ставали 
аспірантські промоційні захисти. Вони відбувалися лише тоді, 
коли аспірант складав усі перевірки, а його наукова праця не 
менше двох разів обговорювалась на пленумі кафедри. Такому 
обговоренню звичайно передували 1) розгляд праці керів
ником аспіранта і 2) подання аспірантом тез праці для озна
йомлення широкого загалу із її основними положеннями32. 
Безпосередньо перед промоцією праця обговорювалась в 
керуючому осередку НДКІУ, де кожний з дійсних членів 
кафедри давав відгук на роботу, а також визначався час 
захисту та призначалися опоненти.

Самі промоційні захисти ставали святами НДКІУ і 
відбувались по неділях в залі Історичної секції ВУАН за таким 
сценарієм: спочатку керівник кафедри акад. М.С.Грушевський 
зачитував постанову керуючого осередку в цій справі, потім 
секретар кафедри оголошував curriculum vitae кандидата та

30 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.277-277-зв.
31 Див.: Грушевський М.С. Степ і море в історії України // Сохань П.С., 
Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і Academia: Ідея, 
змагання, діяльність. -  С.296-313.
32 Див.: Науково-дослідна катедра історії України в Київі: Звідомлення про 
діяльність в 1927/8 році // Студії з історії України. -  Т.ІІ. - С.УІІІ.
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список його друкованих праць. Нарешті сам кандидат у годин
ній промові подавав коротке резюме із своєї праці, після чого 
з оцінкою роботи в цілому виступали призначені опоненти. 
Потому слово давалося усім бажаючим, присутнім на захисті. 
Наприкінці з останнім словом -  відповіддю опонентам 
виступав кандидат.

Зрештою, після короткої наради керуючого осередку 
голова НДКІУ оголошував постанову, якою кафедра 
визнавала аспіранта гідним звання наукового співробітника і 
вважала потрібним клопотатись перед Укрнаукою про 
затвердження його в цім званні в складі НДКГУ.

За час існування в НДКГУ були зроблено лише 4 аспі
рантські випуски (тобто тільки аспіранти наборів 1924, 1925, 
1926 та 1927 років встигли повністю пройти трирічний стаж в 
кафедрі). У ці роки офіційно були затверджені аспірантами: у 
1924 — 5, у 1925- 7, у 1926 - 5 і в 1927 -  4 особи, тобто загалом 
21 чол. (див .Додаток 4). З них 2 перейшли до інших науково- 
дослідних установ, 8 успішно викінчили аспірантський стаж, 
але промоцій з різних причин не відбували (в кафедрі вони 
працювати не залишились, а перейшли на викладацьку роботу 
до вузів та шкіл, або посіли посади в архівних установах то
що). А 11 осіб (50% від загального числа аспірантів) -  О.І.Ба- 
ранович, С.В. Глушко, П.С.Глядківський,. В.С.Денисенко, 
П.І.Нечипоренко, Л.О.Окиншевич, ОЛ.Павлик, О.М.Сгепани- 
шина, М.М.Ткаченко, С.В.Шамрай, В.Д.Юркевич завершили 
свої аспірантські студії вдалими промоціями і стали 
науковими співробітниками НДКІУ (за винятком 
Л.О.Окиншевича, який після промоції закріпився на 
Харківській науково-дослідній кафедрі історії української 
культури). Думаємо, відсоток промоційних захистів міг би 
стати значно більшим, якби НДКІУ проіснувала ще кілька 
років, хоча і так її доробок виглядає вагомим.

Неабияке значення МС.Грушевський приділяв також 
підготовці кадрів до аспірантури безпосередньо у вищій шко
лі. Зокрема, деякі співробітники НДКГУ брали пряму участь у

129



підготовці студентів київських вузів до праці в кафедрі. 
Приміром, при Київському центральному історичному архіві у
1923-1925 рр. існував історико-архівний семінар проф. 
О.Ю.Гермайзе, що згодом перетворився на семінар підви
щеного типу при КІНО33. Історичним гуртком В1НО на почат
ку 1920-х років керував проф. О.С.Грушевський. Згодом він 
продовжив працю як керівник секції давньої та середньовічної 
історії України в ІСВТ при КІНО під загальним керівництвом 
проф. О.П.Оглоблина34. Взагалі, цей ІСВТ, незважаючи на 
певні розходження між О.П.Оглоблиним та М.С.Грушев- 
ським35, зіграв неабияку роль у підготовці кадрів аспірантів 
для НДКІУ. Зокрема, в кафедрі працювали як виученики 
самого О.П.Оглоблина, так і проф. Л.М.Беркута, що керував 
секцією загальної історії згаданого семінару.

З 1926 р. при КІНО почала функціонувати Етно
графічна секція краєзнавчого гуртка, що виокремився із закла
деного студентами славнозвісного Гуртка культури україн
ського слова (ГУКУСа). І якщо спочатку секція, керована 
проф. КІНО А.С.Синявським, ставила собі за мету готувати 
збирачів етнографічного матеріалу, то з часом, із залученням 
до керівництва ним Ф.Я.Савченка, його члени стали оволо
дівати етнографічною та соціологічною літературою, методи
кою етнографічних досліджень, самі проводили експедиції36. 
Себто етнографічна секція краєзнавчого гуртка стала на 
кшталт просемінарію Кабінету примітивної культури37, а 
кілька активних учасників секції згодом стали аспірантами 
НДКІУ.

33 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56944 (архівно-слідча справа 
І.Д.Мандзюка), арк.28-30.
34 Див.: Верба І.В. О.П.Оглоблин // УІЖ. -1995. - №5. -  С.91.
35 Там само. -  С.92-93.
36 Див.: Етнографічна секція краєзнавчого гуртка при Київському ІНО // 
Україна. -  1928. -  Кн.6. -  С.212-213.
37 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київ!: Звідомления про 
діяльність в 1927/8 році // Студії з історії України. -  Т.ІІ. - С.ІХ.
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Загалом, на базі НДКІУ акад. М.С.Грушевським була 
розроблена чітка і логічна комплексна програма підготовки 
молодих науковців, що передбачала оволодіння аспірантами 
методологією наукового дослідження, здобуття ними знань 
джерел з історії України та відповідної літератури, спонукала 
початківців до самостійної праці. А головне - в НДКГУ 
готувались фахівці із широким кругозором, які вже своїми 
аспірантськими (промоційними) студіями заявляли про себе 
як про талановитих науковців.

Більше того, саме вихованці НДКІУ становили кадро
ву основу інших структур Історичних установ М.С.Грушев- 
ського у ВУАН (див. Додаток 5). На цьому, зокрема, 
наголошував один з колишніх аспірантів кафедри С.В.Шамрай 
у 1932 р.: “Організатором Комісій (у складі Історичної секції 
ВУАН. - О.Ю.) й головою їх був акад. М.С.Грушевський. Кад- 
риимя них давала загалом Науково-дослідна кафедра jcropiï 
України, знов-таки за керівництвом акад. М.С.Грушев- 
ського”38 (підкреслено в тексті. -  О.Ю.).

Дійсно, НДКІУ М.С.Грушевського була, як зазначав 
львівський учень М.С.Грушевського І.П.Крип’якевич, “наче 
історичний університет, де кілька професорів давали виклади 
з історії України й загальної культури. Молоді дослідники- 
історики могли добувати тут наукову освіту. За кілька років з- 
під рук Гру шевського вийшов знову цілий ряд дуже гарних 
наукових сил”39, які були, як вказував проф. Я.Р.Дашкевич, 
“потенційно може й не меншого формату, як він сам”40 і яких 
українська історична наука, на жаль, втратила.

38 НБУВ, IP, ф.Х, № 1041, арк.4.
39 Крип 'якевич /. Михайло Грушевський: Життя й діяльність // Великий 
Українець: Матеріали з життя та діяльності Михайла Грушевського. -  К., 
1992.-С.476.
40 Дашкевич Я. Михайло Грушевський -  організатор української 
національної науки // Михайло Грушевський: 36. наук, праць. - Львів, 1994. 
-  С.102.
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2.5. Формування київської історичної школи 
М. С. Гру шевського

В другій половині 1920-х років НДК1У стала базою 
для формування в Києві нової історичної школи, яка через 60 
років з легкої руки проф. Л.Винара набула назви “київської 
історичної школи М.Грушевського”1, що тепер стала загально
прийнятою в українській історіографії.

Ця школа не була класичним зразком “ідеального 
типу” такого неформального об'єднання. Її специфічні риси, 
передусім, пов'язані із коротким часом, що припав на оформ
лення “київської школи” академіка. Адже 7 років явно недо
статньо, щоб історична школа набула форми і повністю розви
нулася. Та й політичні реалії тих років не сприяли реалізації 
потенціалу “грушев’янців”. Тобто, на наш погляд, слід казати 
не про школу, що склалася, а про школу, що формувалася.

Та перш ніж давати характеристику цьому гурту істо
риків, вважаємо за потрібне зупинитися на визначенні власне 
самого поняття “наукової школи”, яке в наукознавстві ще не 
набуло точного означення. Це не означає, що вченими не 
робилися спроби дати його вичерпне формулювання. Навпаки, 
розв'язати задачу бралися такі історики, як О.С.Лаппо-Дани- 
левський, П.П.Смирнов, О.П.Оглоблин, О.В.Гутнова, О.Прі- 
цак, О.Домбровський, Н.Д.Полонська-Василенко, Л.Винар та 
інші. З сучасних дослідників виокремимо С.І.Михапьченка, 
В.Педича та О.Яся, які через вивчення еволюції поняття 
“наукової школи” в історичній науці намагаються визначити

1 Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації. -  К., Нью- 
Йорк, Торонто, 1995. -  С.61.
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критерії, за якими об’єднання істориків можна вважати 
“школою”2, вирішити проблему співвідношення термінів 
“науковий напрям” та “наукова школа”3 та дати загальне 
визначення “наукової історичної школи”4.

Заслуговує на увагу висновок, до якого приходить ро
сійський дослідник С.Михальченко. Так, він відзначає, що 
“незважаючи на постійні зауваження про розмитість і неви
разність критеріїв вирізнення наукових шкіл, в тому числі в 
історіографії, більшість авторів говорять про два аспекти да
ного феномена -  пелагогічний (зв’язок вчитель -  учні, хоч би 
на початку формування школи, потім можливо припинення 
цього зв’язку) і методологічний (спільність методів, форм ро
боти, близькість в тематиці досліджень)”5 (підкреслено нами. 
-  О.Ю.). Цих засад у визначенні “школи” дотримуємось і ми.

Справді, розвиток історичної науки в Україні свідчить 
про те, що центрами, де з’являлись наукові школи, були саме 
педагогічні заклади -  університети, інститути, науково-дослід
ні кафедри, та й академічні інститути (з 1934 р.) виконують 
функцію навчання (аспірантура). На педагогічному аспекті 
наголошують і назви наукових шкіл, де обов’язково присутнє 
ім’я засновника школи, наприклад, “школа В.Б.Антоновича”, 
“школа М.Ф.Владимирського-Буданова”, “школа М.С.Гру- 
шевського”, “школа М.В.Довнар-Запольського”. Між педаго
гічним і методологічним аспектами існує нерозривний зв’язок, 
адже робочі стосунки між учнями і учителем багато в чому 
сприяють методологічній близькості. Розглянемо формування

2 Див.: Михальченко С.И. Киевская школа: Очерки об историках. -  Брянск, 
1994. -  С.59-62.
3 Див.: Ясь О. Державницький напрям в українській історіографії першої 
третини XX ст.: становлення, формування, вплив // Історія українського 
середньовіччя: козацька доба: 36. наук, праць на пошану історика лауреата 
Державної премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Аланович: У 2-х чч. 
-  Ч. перша.-К., 1995. - C . i l  1-115.
4 Див.: Педич В.П. Львівська історична школа М.С.Грушевського (1894-
1914). -  Дис...... канд. іст. наук. -  К., 1996. -  С.20,62-63.
s Михальченко ОИ. Киевская школа... -  С.62.
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“київської історичної школи М.С.Грушевського” з цих 
позицій.

Загалом київська школа є унікальним явищем в україн
ській історіографії. І неповторність її насамперед полягає у 
тому, що вона була другою школою, яку створив один вчений. 
Здається, іншого такого історика -  засновника двох історіо
графічних шкіл не лише в Україні, але й у світі немає.

“Львівська історична школа М.С. Гру шевського” та 
“київська історична школа М.С.Грушевського” різняться одна 
від одної особовим складом, часом і місцем діяльності, а 
також політичними реаліями хронологічних рамок їх 
існування. Втім, незважаючи на певні розбіжності, київська 
історична школа була тяглим продовженням львівської 
історичної школи, а особа їх фактичного засновника -  
М.С.Грушевського об’єднує ці школи в одне ціле. З цієї точки 
зору неважко розв’язати питання про “старих” та “нових” 
учнів М.С.Грушевського. Якщо брати до уваги час і умови 
існування шкіл у Львові і Києві, то львівських учнів можна 
вважати “старими”, а київських -  “новими” представниками 
школи М.С.Грушевського як умовної спільноти.

Але якщо діяльності львівської історичної школи та її 
представників вже присвячено кілька ґрунтовних студій6, то

6 Див.: Педич В.П. Львівська історична школа М. Гру шевського (1894 - 
1914 рр.). -  Автореф. ... канд. іст. наук. -  К., 1996. - 23 с., Гоцуляк В. До 
оцінки львівського періоду історичної школи Грушсвського та питання його 
подальшого вивчення українською історіографією // У І. -  1996. - X® 1-4. -  
С.251-258; Федорук Я. Василь Гарасимчук: його життя і відносини з 
Михайлом Грушевським // Там само. -  С.285-290; Бортняк //. Степан 
Томашівський: До відносин з Михайлом Грушевським // Там само. - С.291- 
296; Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушсвського: 
Питання творчих взаємин і співпраця учня та вчителя // Там само. -  С.297- 
305; Дашкевич Я . Боротьба з Грушевським та його Львівською школою за 
радянських часів // Там само. -  С.88-141; Грицак Я. Чи була школа 
Грушсвського? // Михайло Грушевський і львівська історична школа: 
Матеріали конференції, Львів, 24-25 жовтня 1994 р. -  Львів, Нью-Йорк, 
1995. -  С. 138-152; Пришляк В. Іван Джиджора: Життєвий шлях та наукова
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до розуміння київської історичної школи ми ледве підходимо7. 
Це закономірно: адже якщо львівські учні М.С.Грушевського 
мали час і можливості для самореалізації, то долі київських 
науковців виявилися набагато трагічнішими: їх не тільки 
позбавили часу -  визначального у розкритті таланту істориків- 
професіоналів -  та можливості праці в царині історичних 
дослідів України, а й деяких -  життя.

Характеристика будь-якої наукової школи починається із 
переліку її представників. Та у випадку із київською шко-лою 
М.С.Грушевського існує кілька списків дослідників, яких 
зараховують до представників цієї школи8. Пов’язано це як із 
нерозробленіспо питання, так і із суперечливими уявленнями про 
тих, кого можна вважати справжніми репрезентантами школи.

Тому наше дослідження ми присвятимо якраз вияс
ненню того, кого ж конкретно з “київських істориків 1920-х 
років”9 (так узагальнено назвав учнів М.С.Грушевського 
О.П.Оглоблин) ми можемо вважати представниками школи 
М.С.Грушевського. Гадаємо, це прискорить подальше студію
вання київської історичної школи в комплексі.

спадщина // Там само. -  С. 196-205; Стеблій Ф. Іван Кревецький -  історик // 
Там само. -  С.206-224 та ін.
7 Див.: ВиперЛ Михайло Грушевський історик і будівничий нації. -  С.70-82; 
Верба і  ІОркова О. Київська історична школа М.С.Грушевського: організацій
но-технічні моменти // У І. -  1996. - № 1-4. -  С.268-284; Влаань С Київська 
школа академіка М.С.Грушевського // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 106-131.
8 Див.: Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації. - С.74-75, 
79; Сохаиь П.С., Ульяновський B.L, Кіржаєв С.М. М.С.Грушсвський і 
Academia ... - С.157. Останні дослідники до київської школи М.С.Грушев
ського зараховують К.Є.Антиповича, О.І. Баранович а, С.Ю.Гаєвського, 
П.С.Глядківського, С.В.Глушка, В.С.Денисенка, В.С.Євфимовського, В.АЛг- 
натієнка, М.Ф.Карачківського, 11.А.Кияницю, Д.О.Кравцова, 1.1.Кравченка, 
І.Д.Мацдзюка, П.І.Нечипоренка, Л.О.Окиншевича, О.Я.Павлика, О.М.Сте- 
панишину, М.М.Ткачснка, С.В.Шамрая, В.Д.Юркевича).
9 Див. складену проф. О.П.Оглоблиним “Генеалогію новітньої української 
історіографії*: Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа 
І 1 125 років київської української академічної традиції 1861-1986: Збірник. -  
Нью-Йорк, 1993.-С . 113.
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Перший дослідник цього питання проф. Л.Винар твер
дить, що київська історична школа “складалася з істориків, які 
репрезентували різні генерації українських вчених”10. Однак, 
називаючи окремі прізвища разом із визначенням “учень 
В.Антоновича”, “учень М.Довнар-Запольського”, професор 
суперечить сам собі. Крім того, якщо прийняти таку тезу про 
різні покоління представників школи, то маємо радше 
говорити -  по аналогії із французькою школою “Анналів” -  
про школу В.Б.Антоновича як “родоначальника української 
історіографії”11.

Ми ж, навпаки, стверджуючи про існування у Києві у 
другій половині 1920-х років історичної школи саме М.С.Гру- 
шевського і не заперечуючи її зв’язок із школою В.Б.Анто
новича (через засновника школи -  М.С.Грушевського), поді
ляємо погляди українських вчених П.С.Соханя, В.І.Ульянов- 
ського та С.М.Кіржаєва про те, що “не варто вважати пред
ставниками школи Грушевського вчених старшого і серед
нього покоління, які працювали під керівництвом М.С.Гру
шевського, виконували його завдання чи користувалися його 
схемою історії України”12.

Думаємо, що проф. Л.Винар припускається науко
знавчої помилки, несвідомо ототожнюючи співробітників 
М.С.Грушевського із представниками його київської школи. 
На аналогічну хибу страждає також цікава і ґрунтовна, а 
головне оперта на вперше введені до наукового обігу 
матеріали стаття В.Заруби “Розгром і знищення київської 
школи істориків Михайла Грушевського”13. В ній якраз 
йдеться не про київську школу, а взагалі про Історичні уста-

10 Див.: Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації... - С.74.
11 Оглоблин О. Володимир Антонович та Його історична школа... -  С.108.
12 Сохань П.С., Ульяновський В.І.. Кіржасв С.М. М.С.Грушсвський і 
Academia... -  С. 157.
13 Див.: Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла 
Грушевського // УІ. -  1991-1992. - №№ 3-4,1-4. - С. 147-168.
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нови М.С.Грушевського, уподібнювати ж школу та Історичні 
установи, на нашу думку, недоцільно.

Більше того, при формалізованому віднесенні всіх 
співробітників Історичних установ М.С.Грушевського до його 
школи зникає та постать визначного організатора і коор
динатора історичного наукового процесу, якою академік 
М.С.Грушевський, безперечно, був. І не можна не погодитися 
із думкою В.Ульяновського та С.Кіржаєва про те, що 
“завдання М.Грушевського, як він сам його розумів, полягало 
не в об’єднанні всіх саме в своїй школі, а в згуртуванні 
представників різних шкіл, створенні для них єдиного 
координаційного центру”14, чим, власне, і стали Історичні 
установи ВУАН.

Що ж до самої київської школи М.С.Грушевського, то, 
зважаючи на визначальний педагогічний момент при харак
теристиці наукового об’єднання такого типу, мова має йти про 
групу науковців на чолі з вченим -  засновником школи, фор
мальні відносини між якими складаються по типу “учні -  
учитель”.

Врешті-решт, стосовно львівської історичної школи 
ніяких суперечок не виникає -  є учитель (М.С.Грушевський), є 
учні (студенти Львівського університету), є відносини між 
ними (лекції професора М.С.Грушевського, наукові семінари, 
що відбувалися на засіданнях історико-філософської секції 
Наукового товариства ім. Шевченка)15. І нікому не спадає на 
думку зараховувати до львівської школи співробітників 
М.С.Грушевського по НТШ чи університету і

Безперечно, проте, одне -  київських учнів М.С.Гру- 
шевського, його “школу” треба шукати в його оточенні, себто

14 Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і Academia (Ідея, 
змагання, діяльність) // Михайло Грушевський: 36. наук, праць і матеріалів 
Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня 
народження Михайла Грушевського. -  Львів, 1994. -  С.385.
15 Див.: Педич В.П. Львівська історична школа М.Грушевського (1894 - 
1914 рр.). -  Авторсф.... канд. іст. наук. -С.16.
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серед співробітників Історичних установ, враховуючи, що під 
введене наприкінці 1920-х рр. означення “грушев’янці” підпа
дала саме категорія “учнів”. Годі й казати, що спеціальною 
інституцією, де існували стосунки “учитель -  учні”, була саме 
НДКГУ, тобто власне на організаційній базі кафедри виникла 
київська історична школа М.С.Грушевського. Однак і тут не 
варто спрощувати, зараховуючи всіх без винятку аспірантів 
кафедри до цієї школи. Та й, зрештою, не всі учні М.С.Гру
шевського були аспірантами НДКГУ.

Необхідно також враховувати ще деякі моменти опріч 
цих формальних відносин. По-перше, важливим з цієї точки 
зору є якраз методологічний аспект як критерій при характе
ристиці представників школи. Проте і тут можливі похибки, 
бо аналіз історіографічного доробку того чи іншого аспіранта 
ще не дає стовідсоткової гарантії у визначенні належності дос
лідника до наукової школи. Крім того, історичну схему 
М.С.Грушевського і його концепцію українського історичного 
процесу у 1920-х роках приймали, за означенням О.П.Ог- 
лоблина, “всі -  без винятку” українські історики16. Проте це не 
дає нам підстави зараховувати “всіх без винятку” до школи 
М.С.Грушевського.

По-друге, треба зважати й на низку чисто суб’єк
тивних чинників, особливо враховуючи ситуацію у країні у 
другій половині 1920-х рр. Йдеться передусім про втручання -  
пряме й замасковане -  у справи ВУАН і, зокрема, М.С.Гру
шевського з боку владних структур, внутрішньоакадемічну 
боротьбу, в якій історик грав не останню роль.

По-третє, не можна залишати без аналізу й біографічні 
відомості, а також суто амбітні бажання певної частини здіб
ного студентства здобувати вищу кваліфікацію при від
сутності вибору навчального закладу з даної спеціалізації.

У четвертих, цікавим (та також не абсолютно правиль
ним) є погляд на цю проблему під кутом зору самоідеи-

16 Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа... -  С. 116.
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тифікації київських істориків у 1920-х роках. А розгляд зміни 
самоозначення тих самих науковців в інших часових відрізках 
-  у 1930-х рр. та у повоєнні роки -  буде ще більш інформатив
ним.

1, нарешті, окремої зауваги варта точно підмічена 
київським науковцем С.Білоконем ще одна особливість цієї 
наукової школи. Йдеться про те, що в 1920-х рр. до М.С.Гру- 
шевського прийшли працювати молоді науковці, які вищу 
освіту здобували під керівництвом інших вчених17. Та й у 
кафедрі, незважаючи на загальне колегіальне керівництво 
працею аспірантів, кожний з початківців мав певного керів
ника. Ними були О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевський, В.КХДа- 
нилевич, П.В.Клименко, В.І.Щербина та сам М.С.Грушев- 
ський (див. Додаток 4). Ця обставина так само потребує де
тального аналізу.

Опираючись на наведені вище зауваження, спробуємо 
визначитись із іменами істориків київської школи М.С.Гру- 
шевського.

Перш за все подивимось, кого зараховували до 
київської школи М.С.Грушевського сучасники, зокрема під 
час сумнозвісних “чисток” та “диспутів” у 1930-х рр. Так, 
колишній аспірант кафедри І.І.Кравченко, викриваючи одно
часно і великодержавницьку, і українську націоналістичну 
історіографію, називає “учнями Грушевського” С.В.Глушка, 
С.В.Шамрая, М.Ф.Карачківського, В.Д.Юркевича та М.М.Тка- 
ченка18, а Ф.Я.Савченка і М.А.Жуковську -  учнями, “виписа
ними з білоеміґрації”19. В інший раз той же І.І.Кравченко 
говорить про “яскравого учня Грушевського Шамрая”20 та

17 Див.: Білокінь С. Київська історична школа Грушевського... -  С. 106.
18 Кравченко /./. Фашистські концепції Грушевського і його школи в 
українській історіографії (академік Грушевський і його школа після 
повернення з білоеміграції) // Записки Історично-археографічного інституту. 
- 1934. -№  1. -С.40-41.
19 Там само. -  С.39.
20 НБУВ, IP, ф.Х, № 14628, арк.96.
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учня “буржуазно-націоналістичної школи” М.С.Грушевського 
О.Павлика21. При звільненні з посад як “класових ворогів” у 
1933 р. В.С.Денисенку, П.С.Глядківському та М.М.Ткаченку 
також давалося означення передусім як учнів Грушевського22. 
“Яскравим грушев’янцем” називав М.М.Ткаченка його колиш
ній колега-аспірант К.Є.Антипович на заключному засіданні 
виробничої сесії Історичного циклу ВУАН 23 червня 1933 р.2\  
“Вірним учнем” М.С.Грушевського визнавався і В.А.Ігна- 
тієнко24.

Отже, на початку 1930-х рр. маємо досить цікаву ситу
ацію: одні аспіранти М.С.Грушевського, навіть не згадуючи 
про цю прикру обставину своєї біографії, політичними ярли
ками (визначення “учень Грушевського” означало не більше 
не менше “фашист, ворог пролетаріату”) і псевдонауковими 
викриттями нищили інших аспірантів кафедри. Ці наклепи, які 
сьогодні викликають відразу, були, по суті, виявом того, як 
більшовицька влада розв’язувала питання “хто -  кого?”. І ті з 
аспірантів НДКІУ, хто реально оцінив ситуацію і перейшов в 
наукові інституції, керовані не М.С.Грушевським (наприклад, 
як О.І.Баранович) чи навіть виїхав з України (Д.О.Кравцов, 
В.С.Євфимовський, О.І.Баранович) уникли переслідувань, бо, 
за висловом українського історика М.Н.Петровського, бути 
учнем Грушевського на той час означало мати штамп на 
спині25.

Хто ж мав таке науково-політичне тавро?
У вирішенні цього питання найбільш плідним нам 

здається такий підхід, коли ми намагатимемось послідовно

21 Там само, арк.80.
22 Там само, № 1499, арк.1,2.
23 Там само, № 2787, арк.15.
24 Тарнавський В. Буржуазна концепція історії та бібліографії преси на Ук
раїні // Проти буржуазних теорій у книгознавстві: Наукові записки Україн
ського науково-дослідного інституту книгознавства. -Т.1.-К., 1933.-С . 147.
25 Див.: Білокінь С. Київська школа академіка М.С.Грушевського ... -  С.106.
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розглядати усі “за” і “проти” стосовно всіх аспірантів НДКІУ, 
враховуючи при тому час їх зарахування в кафедру.

Почнемо з першого аспірантського набору 1924 р. -  
О.І.Барановича, С.В.Глушка, В.А.Ігнатієнка, М.М.Ткаченка та 
С.В.Шамрая. Три роки тому ми беззастережно визнавали всіх 
їх за представників школи М.С.Грушевського26. Однак нові 
дані примушують нас більш зважено поставитись до 
попередньої характеристики.

Сьогодні ми з великою долею вірогідності припус
каємо, що визначальну роль у залученні названих дослідників 
до аспірантської праці зіграв ніхто інший, як рідний брат 
М.С.Грушевського проф. О.С.Грушевський. Ніяким чином 
його не можна вважати “нулем”, як це робив в свій час проф. 
М.Є.Слабченко27. Він не лише виявив себе як визначний 
дослідник у різних галузях знань -  історії, літературознавстві, 
архівній справі тощо, а й “уклав багато труду й енергії в 
плекання української культури як організатор і адміністра
тор”28. Дійсно, саме завдяки О.С.Грушевському пережила часи 
пореволюційного лихоліття Історична секція УНТ у Києві, що 
стала основою для створення Історичних установ М.С.Гру
шевського у ВУАН29. Іншими словами, це означає, що 
О.С.Грушевський зберіг старі і віднайшов нові кадри істо
риків для подальшої праці.

Він, зокрема, не поривав зв’язку із О.І.Барановичем, 
студіями якого керував ще за часів навчання молодого

26 Див.: Верба Юркова О. Київська історична школа М.С.Грушевського: 
організаційно-технічні моменти ... -  С.277.
27 Див.: Лист М.Є.Слабчснка до О.П.Оглоблина (не пізніше березня 1926 р.) 
// Верба І. В. “В моїх працях є самостійна, незалежна бунтівна думка”: 
Вибрані листи Михайла Слабченка до Олександра Оглоблина // Вісник НАЛ 
України. -  1997. - № 3-4. -  С.80.
28 Рудницький JL У тіні великого брата: Літературознавчі праці Олександра 
Грушсвського (Спроба аналізи) // 125 років київської української акаде
мічної традиції 1861-1986. - С.324.
29 Див.: Верба І.В. Родина Грушсвських в українській історичній науці 
1920-х рр. // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С. 136.
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історика в Петербурзькому університеті30 і який у 1918 р. по
сів посаду урядовця Бібліотечно-архівного відділу при Депар
таменті мистецтв Генерального секретаріату справ освітніх 
Української Центральної Ради31, де в той час головував Олек
сандр Сергійович32. А з 1923 р. О.І.Баранович став працювати 
в очолюваній О.С.Грушевським Постійній комісії для скла
дання історично-географічного словника українських земель33.

Як професор Київського державного університету, а 
згодом ВІНО О.С.Грушевський безпосередньо викладав у 
С.В.Глушка, який у 1917-1921 рр. навчався в цих вищих 
освітніх закладах34. Переконані, що через О.С.Грушевського, а 
не ФЛ.Савченка, як вважає київський історик І.В.Верба35, він 
потрапив до оточення М.С.Грушевського. (Ф.Я.Савченко ли
ше восени 1924 р. приїхав до Києва, а М.С.Грушевський подав 
кандидатуру С.В.Глушка на затвердження аспірантом весною 
того року).

ММ.Ткаченко закінчив Київський університет у 1916 
році. Керівником його дипломної праці був тоді ще приват- 
доцент В.КХДанилевич36. Але коли 1915 р. В.Ю.Данилсвич 
перейшов працювати у Варшавський університет, молодий 
дослідник переходить (з 1917-1918 рр.) під патронат О.С.Гру
шевського. Гадаємо, що цьому сприяла робота М.М.Ткаченка 
на посаді помічника бібліотекаря Київського державного 
університету37 пліч-о-пліч із Ольгою Олександрівною Гру-

30 Див.: Матяш І. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (До 120- 
літгя від дня народження О.С.Грушсвського)... - С. 106.
11 ЦДАВО України, ф.Ібб, оп.12, спр.339, арк.11.
32 Див.: Матяш І. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (До 120- 
ліття від дня народження О.С.Грушевського)... -С .  106-107.
33 Постійна комісія для складання Історично-Географічного словника 
української землі // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ІУ. -  К„ 1924. -  С.313
34 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 3 (особова справа С.В.Глушка), арк. 16.
33 Див.: Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці
1920-х рр__ -С.141.
34 Див.: Біяокінь С. Київська школа академіка М.С.Грушевського... -  С.116.
37 ДА м. Києва, ф.Р-346, оп.1, спр.42-а, арк.14-зв.
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шевською (дружиною О.С.Грушевського), яка виконувала такі 
ж самі обов'язки, а згодом стала бібліотекарем38.

Від часу заснування Історично-географічної комісії 
О.С.Грушевського (1919 р.) М.М.Ткаченко стає її постійним 
співробітником, а з  1921 р. -  секретарем39. Підтвердженням 
його високого авторитету та близьких стосунків з О.С.Гру- 
шевським слугує й обрання Миколи Михайловича до президії 
Історичної секції ВУАН, в якій з 1923 р. він виконував 
обов'язки скарбника. Крім того, О.С.Грушевський залучив 
М.М.Ткаченка і до розподілу посилок, які прибували з-за 
кордону від віденського “Комітету помочі голодним України”, 
на чолі якого стояв М.С.Грушевський40.

Про вплив О.С.Грушевського на свого племінника 
С.В.Шамрая у той час, коли М.С.Грушевський був на емігра
ції, зайве казати. Під наглядом дядька С.В.Шамрай студіював 
історію на історично-філологічному факультеті Київського 
державного університету та етнографічному відділі Київ
ського археологічного інституту (КАІ), якого закінчив на по
чатку 1924 р.41. Сергій Вікторович працював також поміч
ником секретаря в УНТ в Києві, а в 1922-1924 рр. відвідував 
історичний семінар при ВІНО, яким безпосередньо керував 
О.С.Грушевський42. Цікаво, що ще до закінчення навчання у 
вузі С.В.Шамрай став співробітником Історично-географічної 
комісії, а з 1923 р. -  на-віть штатним співробітником кафедри 
історії українського народу ВУАН43.

Звісно, не можна заперечувати, що певний вплив на 
дослідників мав також професор, проректор ВІНО, секретар

38 НБУВ, IP, ф.Х, № 4753, арк.І.
39 Історія Академії Наук України: Документи і матеріали. 1918-1923. -  С.539.
40 Див.: Матяш L Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (До 120- 
літгя від дня народження О.С.Грушевського)... - С.108.
41 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 4 (особова справа С.В.Шамрая), арк.5,6.
42 ЦЦАГО України, ф.263, оп.1, спр.56914 (архівно-слідча справа І.Д.Манд- 
зюка), арк.4-зв., 12.
43 Історія Академії Наук України. -  1918-1923. -  С.542.
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президії Історичної секції О.Ю.Гермайзе. В його історико- 
архівному семінарі, зокрема, приймали участь С.В.Шамрай і 
М.М.Ткаченко, а О.І.Баранович проводив із слухачами прак
тичні заняття з латинсько-польської палеографії*4.

Названі історики на початку 1920-х рр. беруть активну 
участь в роботі Історичної секції. Так, серед переліку 
заслуханих або переданих до Історичної секції рефератів за 
1921-1924 рр. знаходимо 11 рефератів М.М.Ткаченка, по 4 у 
С.В.Глушка і О.І.Барановича, 3 - у  С.В.Шамрая45.

Звичайно, така робота не могла залишитись непомі
ченою. Тож не дивно, коли стало питання про аспірантів 
НДКГУ, “найблизькіша й найвідданіша людина в оточенні 
М.С.Грушевського”46 -  його рідний брат-історик назвав пріз
вища добре знайомих йому молодих вчених. Та й, думаємо, 
сам М.С.Грушевський був заочно знайомий з ними за листами, 
які отримував на еміграції від брата і племінника.

Що ж до В.А.Ігнатієнка, то припускаємо його 
знайомство із М.С.Грушевським з часів Центральної Ради, 
коли Варфоломій Андріанович працював як гласний Київської 
міської думи і на технічній роботі в апараті Генерального 
секретарства торгівлі47. Вірогідно, після анонсу про створення 
НДКГУ, В.А.Ігнатієнко, заручившись рекомендацією проф
спілки, подав заяву М.С.Грушевському. І хоча його прізвище 
з’явилось у списку кандидатів на аспірантів у вересні 1924 р.48 
(перші пропонувались наприкінці травня), він вже у жовтні

44 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.569І4, арк.28-29.
45 Див.: Звіломлення про працю Історичної секції за рр. 1919-1924 // ЗІФВ 
ВУАН. -  Ки.УІ. -  К., 1925. - С.ІХ-ХІ.
46 Див.: Гирич /., Гирич В. Листи Михайла Грушевського до Олександра 
Грушевського (До проблеми взаємин двох братів) // У І. -  1991-1992. - № 3-4, 
1-4.-С.421.
47 Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.49534 (архівно-слідча справа 
ВАЛгнатієнка), т. Архівно-слідча справа, арк.13-14.
48 Звідомлення Науково-дослідної катедри історії України про роботу в 
квітні-вересні 1924 р. // Сохань Л.С,, Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. 
М.С.Грушевський і Academia... -  С.222.
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потрапив до гурту п’яти затверджених аспірантів кафедри. 
Принагідно згадаємо, що В.А.Ігнатієнко ще у 1923 р. контак
тував із О.С.Грушсвським49.

Загалом в кафедрі аспіранти продовжували опрацьову
вати ті теми, які розробляли раніше. О.І.Баранович, приміром, 
досліджував господарчий розвиток Волині у ХУІ-ХУШ ст., 
його офіційним керівником був голова секції економічної, 
соціальної і політичної історії НДКІУ О.С.Грушевський, в 
коло наукових інтересів якого входили питання соціально-еко
номічного розвитку України ХІУ-ХУІІ1 ст.50.

Так само й М.М.Ткаченко, як він сам зазначав, “про
довжував попередню по Історичній секції б[увшого] Науко
вого Товариства роботу, працюючи над дослідженням еконо
мічного та соціального життя Лівобережжя”, точніше, “по 
історії закріпачення селян на Лівобережжю”51. Безпосереднім 
його дорадником також був О.С.Грушевський.

Під керівництвом О.Ю.Гермайзе досліджував 
“соціально-економічне життя селянства на Чернігівщині в кін
ці XIX і на початку XX ст.” С.В.Глушко52. Одночасно він про
довжував студії над “культурно-національними і громад
ськими рухами другої половини XIX ст.”, але вже за вказів
ками О.С.Грушевського53.

С.В.Шамрай працював далі над вивченням історії 
лівобережних міст (під орудою молодшого дядька)54, приваб
лювала його і археологія, теми з якої він розробляв у В.Ю.Да-

49 Див.: Лист В.А.Ігнатієнка до О.С.Грушевського від ЗО травня 1923 р. // 
ЦД1АК України, ф. 1235, оп.1, спр.1334, арк.41.
50 Див.: Юркова О. Дослідження О.І.Барановичем магнатського господарства 
Волині ХУІ-ХУIII ст. на тсреиі Науково-дослідної кафедри історії України в 
Києві (1924-1930 рр. ) // УІ. -  1996. - № 1-4. -  С.314-315.
51 НА І1У НАНУ, оп.З, спр.170, Xs 3, арк.43.
52 Там само, арк.24.
5ї Там само, № 9, арк.22.
54 Там само, арк.23.
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нилевича55, а під управою В Л.Щербини писав свою промо- 
ційну працю про ‘‘Київську козаччину 1855 р.”.

Безпосередньо М.С.Грушевський керував лише 
промоційною працею В.АЛгнатієнка з історії української 
преси. Втім, цю роботу В.АЛгнатієнко розпочав ще на початку 
1920-х років56 і вона одночасно входила до планів Інституту 
книгознавства, де останній працював57. Заразом науковець 
студіював міське ратушне господарство на Правобережжі у 
ХУІ ст. під проводом О.С.Грушевського58, а також виконував 
доручення М.С.Грушевського -  упорядковував “Костомарів- 
ський збірник”59, листувався із О.Г.Сластіоном у справі впо
рядкування праць маляра60 тощо.

Таким чином, за винятком В.АЛгнатієнка, аспіранти 
першого набору вивчали соціально-економічні аспекти історії 
України, більше того, їх роботи стосувались селянства. Вва
жаємо це необхідним підкреслити, зважаючи на загальну 
концепцію “Історії України-Руси” М.С.Грушевського. І хоча 
безпосереднім керівничим студій О.І.Барановича, С.В.Глушка, 
М.М.Ткаченка та С.В.Шамрая М.С.Грушевський не був, 
аспіранти були під впливом сили авторитету визначного 
українського історика, і в своїх працях виходили з його 
методологічних засад61. С.В.Глушко, наприклад, прямо визна
вав, що М.С.Грушевський на нього “дуже впливав”62.

55 Там само, арк.17.
56 Там само, № 3, арк.64.
57 Там само, арк. 11.
58 Там само, арк.64-зв.
59 Там само, арк.11.
60 Див.: Лист В.АЛгнатієнка до О.Г.Сластіона від 25 серпня 192[6 ?] р. // 
ЦДАМЛМ України, ф.194, оп.І, спр.10, арк.1-2-зв.
61 Див., напр.: Юркова О. Дослідження О.І.Барановичем машатського 
господарства Волині ХУІ-ХУ1ІІ ст. на терені Науково-дослідної кафедри 
історії України в Києві (1924-1930 рр. )... - С.315,317.
62 ЦДАГО України, ф.263, оп.І, спр.47004 (архівно-слідча справа 
С.В.Глушка), арк. 14.
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Недарма в літературі тих років цю першу п’ятірку ас
пірантів називали “грушев’янцями”. Втім, думаємо, що ото
тожнювати визначення “грушев’янець” та “учень М.С.Гру- 
шевського” певною мірою недоцільно. Зрештою, деякі дослід
ники вважають О.І.Барановича і М.М.Ткаченка взагалі не 
учнями М.С.Грушевського, та й сам М.М.Ткаченко запере
чував свою належність до школи М.С.Грушевського (хоча це і 
було 1963 р.)63. Крім того, навчання в НДКІУ і робота в 
комісіях М.С.Грушевського не стала на заваді О.І.Барановичу 
і М.М.Ткаченку висловити протест проти порядку атестації 
К.М.Грушевської та ФЛ.Савченка у 1927 р.64.

Отже, мають право на існування припущення, що до 
гурту “грушев’янців” О.І.Барановича, С.В.Глушка і М.М.Тка
ченка зарахували через їх працю у багатьох інституціях 
Історичних установ (див. Додаток 5). С.В.Глушко, до того ж, 
був довголітнім секретарем НДКІУ, а С.В.Шамрай став “гру- 
шев’янцем” через належність до клану Грушевських.

Наведені вище факти доводять, що визначитись із 
представниками київської школи М.С.Грушевського не так 
вже й легко. Бо якщо за однією формальною ознакою -  вони 
були аспірантами НДКІУ М.С.Грушевського -  ми можемо 
зарахувати їх до гурту учнів Михайла Сергійовича, то за 
іншою формальною ознакою, яка полягала в тому, що 
промоційними студіями цих дослідників керували інші вчені -  
прилучення їх до наукової школи М.В.Грушевського, зрозу
міло, є неприйнятним.

Та якщо брати до уваги методологічний аспект як 
другий критерій визначення наукової школи і проаналізувати 
роботи цих науковців, то ми приходимо до висновку, що 
умовно до зазначеної школи можемо однести О.І.Барановича і

61 Там само, спр.56706 (архівно-слідча справа Т.М.Гавршіенка), арк.140.
64 Див.: Гирич І . Кіржасв С. До історії Всеукраїнської Академії наук. 
Михайло Грушевський і Агатаніххп Кримський: 3 приводу “Осібної гадки 
академіка М.Грушевського до протоколу Спільного зібрання УАН від 17 
жовтня 1927 року” // Український Археографічний щорічник. -  Т.1. -  С.339.
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М.М.Ткаченка, та із більшою долею впевненості всіх інших -
С.В.Глушка, В.А.Ігнатієнка та С.В.Шамрая. Кінець-кінцем, всі 
вони у тій чи іншій мірі виправдали покладені на них 
М.С.Грушевським надії: опрацьовували теми, що тематично і 
методологічно співпадали із історичними поглядами і 
науковою методологією акад. М.С.Грушевського, головне, з 
різних аспектів вивчали “селянське питання” -  улюблену тему 
академіка; успішно захистили промоційні праці (за винятком 
В.А.Ігнатієнка, який готувався до промоції у 1928 р., але за 
якихось обставин не відбув її); активно працювали в комісіях 
Історичних установ. Та й у 1930-х рр. вони -  так або інакше -  
постраждали через те, що в свій час працювали поряд з 
М.С.Грушевським і під його орудою.

Із 7 осіб аспірантського колективу 1925 р. (Укрнаука 
затвердила тоді аспірантами К.Є.Антиповича, Д.Є.Боваиенка, 
В.Я.Камінського, М.Ф.Карачківського, І.І.Кравченка, 
Л.О.Окиншевича та О.М.Степанишину) лише М.Ф.Карачків
ського та О.М.Степанишину можемо вважати представниками 
школи М.С.Грушевського у Києві.

Передусім відзначимо, що К.Є.Антиповича, Д.Є.Бова- 
ненка, В.Я.Камінського та І.І.Кравченка було затверджено без 
попередньої оцінки членами кафедри їх знань та наукових 
здібностей. Натомість настирливі пропозиції Укрнауки носили 
політичний характер, і на засіданнях кафедри у травні 1925 р., 
де неодноразово ставилося питання “у справі кандидатів, 
рекомендованих Укрголовнаукою до аспірантури”, це підкрес
лювалось63. Однак докучливі домагання вищої інституції не 
можна було обминути, що викликало природне роздра
тування академіка. Як нотувала Н.Д.Полонська-Василенко, 
“це було великим ударом для М.С.Грушевського, який до 
цього часу сам вибирав своїх співробітників”66. Навіть у 
звідомленні про діяльність кафедри за 1925/26 рік

65 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 8, арк.9,12.
66 Полонська-Василенко Н. Українська Академія Наук (Нарис історії). -  К., 
1 9 9 3 .-4 .1 .-С .53.
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М.С.Грушевський дошкульно зауважував, що ці аспіранти 
“були людьми цілком новими, яких ні колектив кафедри не 
знав, ні вони не були ознайомлені з вимогами кафедри, ні з 
організацією праці”67.

Тут нам вбачається деяке перебільшення, бо зазначені 
дослідники прийшли непогану підготовку в ІСВТ при Київ
ському ІНО під керуванням проф. О.П.Оглоблина. Останній, у 
свою чергу, був зв’язаний більше з акад. Д.І.Багалієм і його 
Харківською науково-дослідною кафедрою, ніж з київським 
осередком М.С.Г рушевського68. Через відсутність іншої 
науково-дослідної кафедри з історії України в Києві у той час 
названі дослідники були зараховані до аспірантури на кафедру 
М.С.Г рушевського.

Хоча офіційно вони працювали в установі М.С.Гру- 
шевського, ці історики продовжували розробляти теми, які їм 
запропонував ще О.П.Оглоблин (див. Додаток 4), і не поли
шали з ним зв’язку. Як пізніше свідчив Д.Є.Бованенко, він 
заприязнився з К.Є.Антиповичем, В.Я.Камінським та І.І.Крав- 
ченком ще під час навчання в КІНО, де вони вели боротьбу 
проти націоналістичних поглядів професорів О.Ю.Гермайзета 
О.С.Грушевського. Ця боротьба продовжувалась і під час 
аспірантських студій на науково-дослідній кафедрі Гру- 
шевського69, що не могло не привести до конфліктних 
ситуацій. Так, вже у грудні 1925 р. М.С.Грушевський як 
голова кафедри офіційно просив Д.Є.Бованенка, який, 
незважаючи на затвердження, ще не приступав до 
аспірантських занять, повідомити, чи буде він працювати на 
кафедрі й “відповідати вимогам, які Кафедра ставить

67 Науково-дослідна катсдра історії України в Київі: Звідомлення за р. 1925/6 
// Україна. -  1926. - № 4. -  С. 161.
68 Див.: Богдаиіина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури імені академіка Д.І.Багапія (1921-1934 рр.). - 
С.55-58.
69 ЦДЛГО України, ф.263, оп.1, спр.37458 (архівно-слідча справа 
Д.Є.Бовансика), арк.11.
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аспірантам”70. Через різні непорозуміння вже в 1926 р. 
Д.Є.Бованенко перейшов до аспірантури Кафедри марксизму- 
ленінізму при ВУАН на економічний відділ71.

Ускладнювало ситуацію ще й те, що В.Я.Камінський 
був членом КП(б)У72, а 1.1.Кравченко -  колишнім членом 
КП(б)У, який, проте, не поривав зв’язків з партійним осеред
ком73, і їх, гадаємо, небезпідставно зарахували до кафедри. Не 
можна не погодитись із думкою проф. Л.Винара, який стверд
жує, що “комуністична влада старалася інфільтрувати кафедру 
Грушевського своїми учнями, які б доносили про діяльність 
кафедри та її керівника”74. Документи справи-формуляру, що 
була заведена ДПУ УСРР на М.С.Грушевського, це підтверд
жують. В ній фігурує “сигнал” на Грушевського -  заява 
одного з аспірантів -  члена ВКП(б) до Укрнауки в листопаді 
1926 р. про те, що “М.С.Грушевський як голова кафедри не 
дбає про пролетаризацію кафедри, а навпаки, заповшоє її 
правими ворожими пролетарській справі елементами”75. Віро
гідно, що донощиком був якраз В.Я.Камінський76. Та й
І.І.Кравченко, як нотував він сам в автобіографії, “вів 
ідеологічну боротьбу з ворожими марксизмові народницько- 
буржуазними течіями школи академіка М.С.Грушевського”77.

Фактом, що багато про що говорить, є і те, що названі 
історики не відбули в кафедрі промоційних захистів, а по

70 НА ПУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.19.
71 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.601, арк.бі-зв., 70-зв.
72 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47595 (архівно-слідча справа В.Я.Камін- 
ського), арк.б-зв.
73 ЦДАВО України, ф.3561, оп.1, спр.274, арк.92-93.
74 Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації. -  С.72.
75 Цих. за: Пристайно В., Шаповал Ю . Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД: 
Трагічне десятиліття: 1924-1934. - К., 1996. -  С.67.
76 Див.: BepôaL Збірка архівних матеріалів ГПУ-НКВД про М.Грушсвського. - 
Рец. на: Пристайно В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД: 
Трагічне десятиліття: 1924-1934. - К., 1996 // У1. -1996. -  № 1-4. -  С.446.
77 Цих. за: Верба /. Збірка архівних матеріалів ГПУ-НКВД про М.Грушсв- 
ського... -  С.446.
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закінченні аспірантського стажу перешли на викладацьку 
роботу і до академічної Комісії для виучування соціально- 
економічної історії України (КВСЕІУ), де головував акад. 
Д.І.Багалій, а керівничим був О.П.Оглоблин78.

Таким чином, цих чотирьох дослідників цілком певно 
можна зарахувати до вихованців О.П.Оглоблина. До речі, про 
К.Є.Антиповича, Д.Бованенка і В.Камінського як про учнів 
О.П.Оглоблина (а про Бованенка -  як про його “найближчого 
учня”) йдеться і у біографічному нарисі Л.Винара, присвя
ченому життю і діяльності Олександра Петровича79.

Навряд чи можна віднести до учнів М.С.Грушевського 
і Л.О.Окиншевича, який хоч і успішно закінчив навчання в 
НДКІУ захистом промоційної праці, проте був вихованцем 
акад. М.П.Василснка, працював штатним науковим співро
бітником та вченим секретарем в керованій М.П.Василенком 
Комісії для виучування західно-руського й українського 
права80 і розробляв тему, запропоновану Миколою Проко
повичем81.

М.Ф.Карачківський прийшов до НДКГУ завдяки проф. 
ГІ.В.Клименку. Справа у тому, що в 1923-1924 рр. він відбував 
аспірантський стаж у Кам’янець-Подільській науково-дослід
ній кафедрі народного господарства та культури Поділля82 і 
під керівництвом П.В.Клименка написав розвідку про 
кам’янець-подільські цехи XIX століття83. Та у вересні 1924 р. 
під час перегляду особового складу кафедри він був вик-

78 Див.: Верба І.В. О.П.Оглоблин // УІЖ. -  1995. -  № 5. -  С.93.
79 Винар Л. Олександср Петрович Оглоблин (1899-1992): Короткий 
біографія-ний нарис // Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і 
джерельні матеріяли. -  К., Нью-Йорк, Торонто, 1995. -  С.345.
80 Див.: Соціально-економічний Відділ Української Академії наук у році 
1926 (Звідомлення за рік 1926) // Записки Соціально-Економічного Відділу 
У АН. -  Т.У-УІ. -  К., 1927. -  С.ХІІІ-ХІУ.
81 ЦДАВО України, ф.166, оп.З, спр.411, арк.443.
82 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 8 (особова справа М.Ф.Карачківського), 
арк.1.
81 ЦДАВО України, ф.166, оп.5, спр.740, арк.57-зв.
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лючений через “відсутність марксівського світогляду, повну 
неорієнтованість в питаннях внутрішнього радбудівництва і 
міжнародних відносин, низьку продуктивність”84. Переїхавши 
до Києва, М.Ф.Карачківський став брати участь у засіданнях 
НДКІУ, і вже у грудні 1924 р. М.С.Грушевський подав до 
Головнауки України прохання про затвердження Михайла 
Федоровича аспірантом кафедри85. І хоча спочатку в цьому 
проханні відмовили через те, що М.Ф.Карачківського “під час 
провірки почистили”84, М.С.Грушевському вдалося домогтися 
затвердження початківця аспірантом восени 192S р.

В кафедрі Михайло Федорович став опрацьовувати 
тему з історії київських цехів спочатку під керівництвом того 
ж таки П.В.Клименка, а потім перейшов під провід В.І.Щерби- 
ни87. Його аспірантський стаж був визнаний успішним, проте 
через “незалежні від нього причини” (на жаль, ми їх поки що 
не знаємо), М.Ф.Карачківський не зголосився на публічний 
захист88. Однак його робота в кафедрі та Комісіях старої 
історії України та Українсько-молдавській була настільки 
активною, так само, як і сильним був вплив на нього наукових 
концепцій та методологічних засад М.С.Грушевського, іцо у 
1932 р. у заяві до президії II Відділу ВУАН М.Ф.Карач
ківський, не криючись, писав, що “належав до цієї історичної 
школи академіка Грушевського”89.

Оксана Михайлівна Степанишина потрапила до кафед
ри М.С.Грушевського завдяки О.Ю.Гермайзе. Вона з 1921 р. 
викладала курс історії України в І трудовій школі ім. 
Шевченка90 (ця школа відома тим, що нею керував В.Ф.Дур-

м Там само, оп.З, спр.419, арк.16. 
м Там само, оп.4, спр.953, арк.5. 
м НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 9, арк.З.
*7 Там само, арк.58.
"  Там само, спр.172, № 8 (особова справа М.Ф.Карачківського), арк.11-15.
** НБУВ, IP, ф.Х, № 1044, арк.1.
90 Див.: НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 10 (особова справа О.М.Стспани- 
шиної), арк.10.
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дуківський91). Там же курс суспільствознавства чигав і проф. 
О.Ю.Гермайзе92. Вже у 1923 р. вчителька починає працювати в 
архівному семінарі О.Ю.Гермайзе “над темою з історії 
соціально-економічних взаємовідносин у маетностях Бра- 
ницьких”93.1 саме О.Ю.Гермайзе у вересні 1924 р. рекоменду
вав її “як цілком придатну і корисну для наукової роботи”94.

Не можемо оминути й відгуку М.С.Грушевського, 
який підмітив один факт з біографії дослідниці, що ріднив 
маститого вченого і учительку. Так, керівник кафедри 20 ве
ресня 1924 р. писав: “Спираючись наданих мені усно відзивах 
членів кафедри О.С.Грушевського і О.Ю.Гермайзе, які досі 
кермували роботою О.Степанишиної, а також на власних 
розмовах з нею, я вважаю її досить підготовленою для 
аспірантури, а її участь в ній є особливо бажаною ше також як 
уродженки Холмшини”95 (підкреслено нами. -  О.Ю.).

О.Ю.Гермайзе став керувати і промоційною працею 
О.М.Степанишиної, тема якої була так само пов’язана із до
слідженням господарства Браницьких на Київщині у XIX ст.96.

Проте не можна визнати лише простим збігом 
обставин той факт, що аспірантці О.М.Степаншоиній на за
хисті її промоційної праці в 1928 р. майже дослівно повторили 
ті ж самі зауваги -  про “зайву обережність”, ухилення від 
висновків і обмеження лише переліком фактів, переважання 
описового моменту над дослідним, що ще в 1895 р. 
В.І.Щербина закидав М.С.Грушевському -  “відсутність уза-

91 Про В.Ф.Дурдуківського та його школу ят.: Дааавю ВМ Один з 45-ти: 
В.Дурдуківський // 3 архівів ВУІК-ГПУ-НКВД-КГБ. -19Ж-№ 1Ä-C2S3362
92 Там само. -  С.259; Реауцький В. Спомини про Шевченківську школу // 125 
років київської української академічної традиції 1861-1986. - С.574.
93 ЦДАГО Ухраїни, ф.263, оп.1, спр.56914 (архівно-слідча справа І.Д.Манд- 
зюка), арк.29.
94 ЦДАВО України, ф. 166, оп.12, спр.7372 (особова справа О.М.Сгепани- 
шиної), арк.5.
93 Там само, арк.9.
96 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 10, арк.7.
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гальнень”97. Більше того, О.М.Степанишииа повністю перей
няла від М.С.Грушевського метод позитивного аналізу дже
рельного матеріалу та територіально-хронологічний і порів
няльний принципи досліджень, так само вона була обережна у 
висновках, щоб “не схематизувати і не спрощувати”98. Хіба не 
доречно порівняти це із кредо М.С.Грушевського “описувати, 
а не бавитися у синтези”99!

Як бачимо, О.М.Степанишину з огляду на ці обста
вини можна зарахувати до учнів М.С.Грушевського. Зрештою, 
її робота “Останні роки життя Михайла Грушевського” свід
чить про те, що вона була близька до родини Грушевських100.

4 із 5 аспірантів набору 1926 р. (П.С.Глядківського, 
В.С.Євфимовського, П.І.Нечипоренка, В.Д.Юркевича) також 
можна назвати київськими учнями М.С.Грушевського. Виня
ток складає П.А.Кияниця (член КП(б)У з 1925 р.), роль його 
ще до кінця не з’ясована, а робота у часопису “Україна” (№ 1- 
2 за 1932 р.)101, що нищівно-вороже скерована проти М.С.Гру
шевського, О.Ю.Гермайзе та С.О.Єфремова, вимагає задума
тися.

Навіть із поправкою на час -  все ж таки йшов 1932 рік, 
коли тривав погром Історичних установ - публічні друковані 
виступи співробітників М.С.Грушевського були не масовим, а 
радше поодиноким явищем. Ні, не заперечуватимемо того, що 
учні Михайла Сергійовича приймали участь у диспутах і 
чистках, робили самокритичні та самовикривальні доповіді і

97 Див.: Витановин І. Уваги до методології і історіософії Михайла Грушев
ського // УІ. - 1966. - № 1-2. -  С.40.
98 Див.: Щ[амрай] С. Прилюдна оборона праці О.М.Степанишиної 
“Господарство маєтків Брашщьких на Київщині та реформи 1860-х років у 
цих маєтках” // Україна. -  1929. -  Січень-лютий. -  С.177.
99 Витановин /. Уваги до методології і історіософії Михайла Грушсвського 
...-С .51 .
100 Див.: Білокінь С. Лист Георгія Ломова до кузини -  Ганни Грушсвської- 
Шамрай // УІ. -  1995. - Jfe 1-4.-С.180-181.
101 Див.: Кияниця Я. Національно-буржуазна легенда про декабристів // 
Україна. -  1932. - № 1-2. -  С.73-92.
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звіти, намагалися через зміну тематики пристосуватися до 
нових історичних реалій. Однак, виховані на роботах кращих 
представників української історіографії і добре розуміючи 
вагу та значення друкованого слова, вони уникали брутально- 
лайливих випадів й псевдонаукового таврування свого вчителя 
і своїх товаришів по науковій школі у періодичних виданнях 
та монографічних розвідках, воліючи користуватись ліпше так 
званим прийомом “фігури умовчання”, ніж гвалтувальною 
лексикою компартійних прибічників.

На відміну від К.Є.Антиповича, Д.Є.Бованенка,
1.1.Кравченка і В.Я.Камінського, Петро Антонович Кияниця не 
був “темною кобилою” на кафедрі. Він від самого початку 
приймав участь в її роботі як кандидат в аспіранти, його добре 
знав О.С.Грушевський -  по спільній роботі в Товаристві еко
номістів на початку 1920-х рр., а також як студента ВІНО102. З 
1924 р. на кафедрі під проводом О.Ю.Гермайзе та О.С.Гру- 
шевського П.А.Кияниця вивчав “класові угруповання на Ліво
бережній Україні ХУІІ ст.”, “добу Брюховецького”, “громад
ські течії на Україні ХІХ-ХХ ст.”:<и.

У липні 1925 р., подаючи заяву про бажання працю
вати в НДКІУ як аспірант, П.А.Кияниця розставив всі крапки 
над “і”, оголосивши про належність до КП(б)У, а також 
заявив, що соціологічний метод, який він приймає, є “діалек
тичний матеріалізм”, а його світогляд -  марксівський104. 
Знаючи це, за рік, у червні 1926 р. його кандидатуру, не
зважаючи на незакінчену вищу історичну освіту, підтримали 
керівники секцій НДКГУ О.Ю.Гермайзе і О.С.Грушевський, до 
їх оцінки прилучився М.С.ГрушевськийІ0ї, який без усіляких 
зволікань сам запропонував НДКГУ зачислити П.А.Кияницю

102 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 15 (особова справа П.А.Кияниці), арк.2.
103 Там само.
104 ЦДАВО України, ф. 166, оп.12, спр.3275 (особова справа П.А.Кияниці), 
арк.2.
105 НА ИУ НАНУ, 011.3, спр.172, Хг 15, арк.4.
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аспірантом106, на що і кафедра, і Укрнаука дали згоду. Проте 
певне застереження щодо П.А.Кияниці як партійного 
функціонера було зроблене: умовою призначення повної сти
пендії аспіранту М.С.Грушевський називав знаття з нього 
партійного навантаження (П.А.Кияниця працював у відділі 
друку Київського губкому КП(б)У107) “в такій мірі, що він 
матиме змогу працювати в Кафедрі”108. Втім, він (так само, як 
і Д.Є.Бованенко) незабаром перейшов до аспірантури ново- 
створеної марксо-ленінської кафедри в Києві109.

П.С.Глядківський, В.С.Євфимовський та В.Д.Юркевич 
працювали в НДКГУ під неопосередкованим керівництвом 
акад. М.С.Грушевського, зокрема П.С.Глядківський розробляв 
тему із соціологічного обґрунтування “української казки про 
вдячного мерця”110, В.С.Євфимовський вивчав питання про 
московських воєвод в українських містах за часів Б.Хмель- 
ницького111, а В.Д.Юркевич -  заселення Слобідської України 
за Хмельниччини112.

П.С.Глядківський потрапив на кафедру завдяки 
знайомству із небожем М.С.Грушевського С.В.Шамраєм та 
через свою зацікавленість фольклором113. І хоча вже 1924 р. 
М.С.Грушевський, переконавшись у науковій підготовленості 
Павла Семеновича та його здатності до праці, подав ім’я 
молодого дослідника до Укрнауки на затвердження 
аспірантом114, П.С.Глядківському довелося чекати 2 роки як 
кандидату в аспіранти.

106 Там само, арк.5.
107 Там само, арк.б-зв.
108 Там само, спр.170, № 6, арк.70.
109 Там само, арк.233-зв.
1,0 Там само, спр.172, № 12 (особова справа П.С.Глядківського), арк.2, 5.
111 Там само, X® 14 (особова справа В.С.Євфимовського), арк.11; спр.170, 
№ 3, арк.77.
112 Там само, спр.172, № 13 (особова справа В.ДЛОрксвича), арк.20.
113 Там само, № 12, арк.3.
114 Там само, арк.2.
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Павло Глядківський виправдав надії, що покладав на 
нього М.С.Грушевський: 8 квітня 1930 р. П.С.Глядківський 
вдало відбув промоцію"5. Крім того, він не лише добросовісно 
виконував обов’язки секретаря Кабінету примітивної 
культури, а згодом і Відділу примітивної культури, але часом 
-  за відсутністю С.В.Глушка -  секретарював на пленарних 
засіданнях кафедри. На нього покладався М.С.Грушевський і 
у вирішенні деяких фінансових справ, зокрема саме за 
підписами М.С.Грушевського та П.С.Глядківського банком 
видавалися гроші на потреби кафедри.

Науковець і надалі не зрадив М.С.Грушевського: у
1931-1933 рр. працював у Культурно-історичній комісії 
ВУАН, формальним керманичем якої був Михайло Сергі
йович, і майже не виступав у так званих “диспутах” 1930-х рр. 
із критикою вчителя.

Та, гадаємо, красномовнішим виявом його вдячності 
М.С.Грушевському є написана в окупованому Києві десь 
наприкінці 1941 р. невеличка стаття на роковини смерті 
Михайла Сергійовича під назвою “Світлій пам’яті великого 
вчителя і друга”. В статті-спогаді науковець нотував: “Коли 
після майже десятилітньої перерви береш в руки перо 
(П.С.Глядківський був звільнений у ВУАН у 1933 р. і працю
вав не за спеціальністю. - О.Ю.), то мимоволі хвилюєшся і 
сумуєш. Особливо сумуєш через те, що рядки ці присвячені 
людині, котрій так багато з моральної та інтелектуальної 
сторони зобов’язаний і котрої вже нема між нами...”"6 
(підкреслено нами. -  О.Ю.).

Чернігівський архівіст В.С.Євфимовський своєму ас
пірантському стажу в кафедрі передусім мав завдячувати 
О.С.Грушевському, після знайомства з яким у 1923 р. він став 
співробітничати з Історично-географічною комісією, а з 1924 
року долучився до праці Археографічної комісії ВУАН під

115 Там само, арк.28-зв.
116 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.66594 (архівно-слідча справа П.С.Гляд
ківського), арк.125.
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головуванням М.С.Грушсвського117. Його дволітня плідна 
праця як кандидата в аспіранти НДКГУ, добре знання архівної 
справи, археографії та палеографії привернули увагу 
М.С.Грушевського. Одержавши статус аспіранта, В.С.Євфи- 
мовський починає працювати під орудою М.С.Грушевського 
над темою з історії українсько-московських взаємин другої 
половини ХУ1І ст.ш. Одночасно він бере участь у роботі 
Археографічної експедиції до московського “Древле
хранилища”119.

Зауважимо, що робота аспіранта в експедиції була 
вигідна і йому, і М.С.Грушевському: В.С.Євфимовський зби
рав матеріали для своєї промоційної праці, а М.С.Грушев- 
ський отримував документи для чергових томів своєї “Історії 
України-Руси”. (Археографічній експедиції присвячений 
параграф 2.6.). Така форма співпраці учня і учителя, до речі, 
була характерна також для львівської школи М.С.Грушев
ського. Тобто з цієї точки зору В.С.Євфимовського можна 
вважати класичним представником київської історичної 
школи (хоча промоції в НДКГУ він відбути не встиг).

Подібне твердження так само доречне для харак
теристики В.Д.Юркевича. Втім, і його до акад. М.С.Грушев
ського привели О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевський та В.ІО.Да- 
нилевич. Так, під патронатом першого Віктор Дмитрович 
проходив обов’язковий після закінчення ВІНО педагогічний 
стаж у І трудовій школі імені Т.Шевченка120, також він брав 
участь в архівному семінарі О.Ю.Гермайзе121; О.С.Грушев
ський кермував студіями В.ДЛОркевича з історії селян 
Правобережжя до кінця ХУІІІ ст. та з історії колонізації

117 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 14 (особова справа В.С.Євфимовського), 
арк.9-зв.-10.
118 Там само, арк.11.
1,9 Там само.
120 Там само, № 13 (особова справа В.ДЛОркевича), арк.7.
121 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56914 (архівно-слідча справа І.Д.Манд- 
зюка), арк.4-зв.
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Київщини122; а за вказівками В.Ю.Данилевича науковець вив
чав невідоме до того неолітичне поселення на Сіверщині123.

В кафедрі дослідник став осягати тему, яка і для студій 
М.С.Грушевського мала великий інтерес -  заселення Слобо
жанщини -  “Дніпровсько-донського межиріччя українською 
людністю в ХУІІ стол.”124. Опанувавши літературу і опрацю
вавши велику кількість джерел (головне під час Архео
графічної експедиції до Москви, в якій В.ДЛОркевич приймав 
активну участь), молодий вчений 1 грудня 1929 р. вдало 
захистив промоційну працю і став науковим співробітником 
НДК1У. Одночасно він керував і Комісією історії козаччини125.

Варто згадати, що науковці сприймали керівництво 
М.С.Грушевського з великим пієтетом. Зокрема, В.Д.Юрке- 
вич, повідомляючи В.С.Євфимовського листом про те, що 
М.С.Грушевський “знову казав, що з охотою візьме на себе 
все керівництво нами двома і перегляд наших робіт”, не 
утримався, аби не поставити три знаки оклику (!!!)126.

Звичайно, про те, що В.Д.Юркевич був “одним із 
найближчих прихильників М.С.Грушевського”127 йому 
згадали у 1934 р., коли звільнили з роботи у ВУАН, і у 1937 р., 
коли арештували.

П.І.Нечипоренко працював в кафедрі з 1925 р. як 
кандидат в аспіранти під опікою О.Ю.Гермайзе. За цей час 
професор виявив в нім “велику начитаність в історії й 
літературі..., уміння вишукати і опрацювати архівний мате-

122 НА ІІУ МАНУ, оп.З, спр.172, № 13, арк.7.
123 Там само. Див. також: Козловська В. Неолітичні та трипільські знахідки 
на Чернигівщині // Чериигів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, 
матеріяли. -  К., 1928. -  С.42.
124 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 13, арк.38.
123 Див.: Федущак-Юркевич /. Михайло Грушсвський і слідча справа Віктора 
Юркевича // Михайло Грушевський: 36. наук, праць. - Львів, 1994. -  С.427.
126 Лист В.Д.Юркевича до В.С.Євфимовського 11-14 березня 1928 р. // 
ІТБУВ, IP, ф.262, № 61, арк.22-22-зв.
127 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.52028 (архівно-слідча справа В.Д.Юр
кевича), арк.1.

159



ріал”128. Після затвердження П.І.Нечипоренка аспірантом 
О.Ю.Гермайзе і далі керував його промоційною працею “Ни
зове Посейм’я ХУІІІ ст.”.

Є, проте, окремі факти, які доводять, що Прокіп 
Іванович намагався отримати цінні поради і від самого 
М.С.Грушевського. Так, В.Д.ІОркевич в листі до В.С.Євфи- 
мовського у березні 1928 р. писав, що “Прокіп почуває себе як 
сир в маслі, читає доповіді (в кафедрі. -  О.Ю.), з минулого 
вівторка почав носити свої праці до М[ихайла] Сергі
йовича]...”129 Вірогідно, прихильній увазі М.С.Грушевського 
послугувала і кількамісячна участь П.І.Нечипоренка в 
Археографічній експедиції у 1927 р. А багаті па родинні 
подробиці листи П.І.Нечипоренка до М.С.Грушевського 
свідчать про те, що академік був у курсі справ аспіранта, а 
також давав вказівки щодо його промоційної роботи130.

Арешт влітку 1929 р. О.Ю.Гермайзе залишив дослід
ника без керівника. Зрештою, офіційно працюючи самостійно, 
П.І.Нечипоренко 15 вересня 1930 р. відбув промоційний 
захист, але акад. М.С.Грушевського на ньому не було: вчений 
тоді перебував у Кисловодську.

Таким чином, П.В.Глядківського, В.С.Євфимовського 
і В.Д.Юркевича ми можемо безсумнівно зарахувати до гурту 
київських учнів М.С.Грушевського. Що ж до П.І.Нечипо- 
ренка, то, зважаючи на наведені дані, думаємо доцільно і його 
вважати представником цієї наукової школи, але вже без 
усілякої категоричності.

Восени 1926 р. неприємним явищем, що виявив 
прихильників і противників М.С.Грушевського серед 
аспірантського складу НДКІУ і, фактично, розколов аспіратів 
на дві групи, став конфлікт, до якого провело начебто буденне

|2* НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 16 (особова справа П.І.Нечипоренка), 
арк.12.
129 Лист В.Д.Юрксвича до В.С.Євфимовського 11-14 березня 1928 р. // 
НБУВ, IP, ф.262, № 61, арк.21-зв.
150 Див.: ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.660.
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для кафедри питання про зарахування кандидата в аспіранти 
до аспірантури. Визнаємо необхідним зачепити цю проблему, 
бо вона має неопосередковане відношення до київської школи 
М.С.Грушевського. Йдеться, власне, про те, хто і як висловив 
своє ставлення до рішення керуючого осередку НДКГУ на чолі 
з М.С.Грушевським, іншими словами, мова йшла про довіру 
до рішень керівників кафедри і, передусім, самого акад. 
М.С.Г рушевського.

9 жовтня 1926 р. до НДКІУ заяву про бажання бути 
аспірантом подав Іван Данилович Мандзюк131. Він, до речі, 
був серед тих, хто починав працювати в кафедрі ще 1924 р. 
Його дорадниками, як і багатьох інших, були О.Ю.Гермайзе, в 
історико-архівному семінарі якого він брав участь132, та
0 . С.Грушевський, що керував дослідами І.Д.Мандзюка в 
історичному гуртку при ВІНО133. Однак наприкінці 1922/23 уч. 
року І.Д.Мандзюк був виключений із складу студентів 
ВІНО134. Вищу освіту він здобув в 1924 р., закінчивши курс 
навчання на етнологічному відділі КАІ, де паралельно із ВІНО 
вчився з 1921 р.135.

Як кандидат в аспіранти І.Д.Мандзюк працював в 
НДКІУ під проводом О.Ю.Гермайзе. Вже 1926 р. в 1-му томі 
“Студій” кафедри побачила світ його кандидатська праця “Го- 
голівська сотня Київського полку 1766 р.: соціально-еко
номічний нарис, за матеріалами Румянцевського опису” з 
присвятою і подякою “давньому вчителеві” О.Ю.Гермайзе136. 
Зазначимо, що М.С.Грушевський надрукував цю розвідку
1. Д.Мандзюка поруч із 2-ма працями затверджених Укр-

1.1 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 19 (особова справа І.Д.Маішзюка), арк.1.
1.2 Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.І, спр.56914 (архівно-слідча справа 
І.Д.Мандзюка), арк.4-зв.
1,1 Там само, арк.12-13.
1,4 ДА м. Києва, ф.Р-346, оп.І, спр.43, арк.18.
135 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, №19, арк.15-16.
134 Див.: Студії з історії України. - Т.І. - С.9І.
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наукою аспірантів, тобто керівник кафедри вважав її цілком 
прийнятною для характеристики здобутків кафедри.

26 жовтня 1926 р. Бюро НДКГУ ухвалило подати кан
дидатуру І.Д.Мандзюка на затвердження Укрнаукою137, 2 лис
топада це питання розглядалось на пленумі кафедри. Але за
мість звичного схвалення частина аспірантів не погодилась із 
міркуваннями Бюро НДКІУ. Це були В.Я.Камінський, К.Є.Аи- 
типович та І.І.Кравченко -  учні О.ГІ.Оглоблина. М.С.Гру- 
шевський вирішив розв’язати це питання на наступному Бюро 
кафедри138, яке визнало заяву названих аспірантів не зовсім 
обґрунтованою і ухвалило попереднє рішення Бюро залишити 
в силі139.

13 листопада 1926 р. до Бюро НДКІУ надійшла пись
мова заява від В.Я.Камінського, І.І.Кравченка та К.Є.Анти- 
повича. Що ж вони закидали І.Д.Мандзюку?

По-перше, згадувалось, що він був позбавлений прав 
сіудента як соціально-ворожий елемент, по-друге, що не мав 
вищої освіти, і, по-третє, робота його про місто Гоголів 
уявлялась їм описовою, убогою і не витримувала критики140.

Натомість на підтримку І.Д.Мандзюка виступили 
С.В.Глушко, П.С.Глядківський, В.С.Євфимовський, Д.О.Крав- 
цов, ПЛ.Нечипоренко, О.М.Степанишина, Л.О.Окиншевич і 
В.Д.Юркевич. У своїй заяві вони вказали, що 1.Д.Мандзюк як 
син селянина-незаможника не може бути “соціально- 
ворожим” пролетаріатові елементом; що він закінчив КАІ, 
тобто вищу освіту має; а названа його робота написана на 
підставі архівних джерел і друкованих матеріалів та є 
“інтересною, науково обробленою і цілком викінченою”141.

т  НА ІГУ НАНУ, ОП.З, спр.170, № 11, арк.32. 
ІИ Там само.
119 Там само, арк.34.
140 Там само, спр.172, № 19, арк.18.
141 Там само, арк.18-18-зв.
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Втім, поновлене клопотання НДКГУ до Укрнауки у 
квітні 1927 р. від імені пленуму кафедри142 успіху не досягло; 
І.Д.Мандзюк аспірантом затверджений не був143. М.С.Гру- 
шевський, проте, підтримував дослідника і далі: спочатку до
ручив йому правити рукописи в редакції “України”, а після 
смерті вченого секретаря Археографічної комісії Г.А.Іванця 
призначив його виконуючим обов’язки секретаря цієї комісії 
(з квітня 1929 р.)144.

Наведені дані дозволяють казати про 2 угруповання в 
кафедрі і намагання аспірантів, які вважали себе “марк
систами”, впливати на рішення керуючого осередку. Не
зважаючи на те, що за постановою Укрнауки від 9 жовтня 
1926 р. “аспіранти не мають права ухвального голосу в 
пленарних засіданнях кафедр, на яких рішаються справи як 
про прийняття аспірантів, так і про вибір інших співробітників 
кафедр”'43, саме заява аспірантів спричинилася до згаданого 
конфлікту, що не опосередковано виявив опонентів М.С.Гру- 
шевського та його прибічників. Доречно відзначити, що серед 
останніх всіх (крім Л.О.Окиншевича) ми вважаємо його київ
ськими учнями.

З 1927 р. до аспірантури НДКГУ були зараховані 
В.С.Денисенко, Д.О.Кравцов, О.Я.Павлик та Є.С.Смолинська.

Василь Семенович Денисенко працював в кафедрі від 
першого дня її існування, до того ж під загальним проводом 
М.С.Грушевського та “ближчим керуванням” К.М.Грушев- 
ської146. Неабияке значення для його залучення до НДКГУ 
мало заприязнення із С.В.Шамраєм та П.С.Глядківським, 
разом із якими В.С.Денисенко навчався у вишах. Цей 
високоосвічений юнак (у 1919-1920 рр. він навчався на 
слов’яно-українському відділі історико-фіпологічного факуль-

141 Там само, арк.21,33.
143 Там само, арк.34.
144 ЦЦАГО України, ф.263, оп.1, спр.56914, арк.31.
145 ЦДАВО України, ф.166, оп.6, спр.601, арк.42.
144 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 18 (особова справа В.С.Денисенка), арк.7.
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тету Київського українського державного університету, а 
після його реорганізації - на літературно-лінгвістичному циклі 
факультету профосвіти ВІНО (1921-1923 рр.), одночасно слу
хав лекції і в КАІ147) завзято опрацьовував теми з історії куль
тури, соціології та фольклору, неодноразово у 1925-1927 рр. 
виголошував доповіді на засіданнях Кабінету примітивної 
культури. Ще до офіційного затвердження аспірантом його 
розвідки були надруковані М.С.Грушсвським в иІ1ервіснім 
громадянстві”.

Так само активно працював В.С.Денисенко у Відділі 
примітивної культури як аспірант, і свою промоційну працю, 
присвячену соціологічному аналізу українського похоронного 
обряду, науковець вчасно і вдало обороняв в кафедрі одним з 
останніх -  9 липня 1930 р.

Загалом, тематика праці, що була в руслі зацікавлень 
акад. М.С.Грушевського, та безпосереднє керівництво з боку 
останнього не викликають сумніву щодо зарахування В.С.Де- 
нисенка до гурту учнів М.С.Грушевського. Недарма у 1933 р., 
коли В.С.Денисенка звільняли з ВУАН, першою фразою 
викривальної характеристики науковця було “учень Грушев- 
ського”148.

Учнем М.С.Грушевського можна назвати і Дмитра 
Овсійовича Кравцова. Він, так само як і В.С.Денисенко, не 
знав спочинку в НДКГУ з весни 1924 р. і свою першу заяву до 
кафедри подав у вересні того року149. Вже тоді, як вважав акад. 
М.С.Грушевський, він був “досить підготовлений науково для 
занять при дослідній Кафедрі історії України”150. Справді, 
Д.О.Кравцов ще 1918 р. став слухачем історично-філоло
гічного факультету Київського українського державного 
університету і, пройшовши разом з цим вузом всі етапи його 
реорганізації, наприкінці 1922 р. закінчив історичний цикл

147 Там само, арк.10.
148 Див.: НБУВ, IP, ф.Х, № 1499, арк.1.
149 НА ИУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 17 (особова справа Д.О.Кравцова), арк.З. 
190 Там само, арк.5.
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факультету профосвіти ВІНО151. Відчуваючи потяг до наукової 
праці, історик на початку 1920-х рр. став співпрацювати з Іс
торичною секцією ВУАН і тоді ж заприязнився з О.С.Гру- 
шевським. Під проводом цього професора молодик почав роз
робляти питання заселення українських степів ХУ-ХУІІ ст.152.

Зважаючи на палеографічні навички Д.О.Кравцова та 
добре володіння ним латинською та польською мовами153, 
М.С. Гру шевський залучає його до роботи Археографічної 
комісії ВУАН. Зокрема з 1926 р. дослідник бере участь в 
Археографічній експедиції до московських архівів.

Аспірантом НДКІУ Д.О.Кравцова було затверджено 
лише з третьої спроби154 -  тільки у травні 1927 р.155 (фактично 
ж він працював як аспірант від 1926 р.156). В темі його промо- 
ційної праці “Запорожжя в часи Хмельниччини”, яку він писав 
під наглядом М.С. та О.С.Грушевських, сполучилися інтереси 
обох сторін: молодий дослідник був закоханий в історію Запо
рожжя, а старший Грушевський якраз писав історію Хмель
ниччини. І хоча в кафедрі промоції Д.О.Кравцов не встиг 
відбути (про що, до речі, дуже жалкував Михайло Сергі
йович)157, він і по війні вважав себе учнем М.С.Грушевського 
та був вдячний йому за школу.

Думаємо, до київської історичної школи можна запи
сати і Остапа Яковича Павлика. Галичанин за походженням, 
він у 1913 р. був мобілізований до австрійської армії, а із 
початком першої світової війни потрапив на фронт. Восени 
1914 р. його полк був розбитий, а сам О.Я.Павлик поранений. 
Тоді ж він разом із іншими солдатами потрапив у полон до

151 ЦДАВО України, ф. 166, оп.12, спр.3767 (особова справа Д.О.Кравцова), 
арк.7.
152 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 17, арк.5.
153 ЦДАВО України, ф. 166, оп.12, спр.3767, арк.2-зв.
1Я Там само, арк.8.
155 Там само, арк.9.
156 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 3, арк.45.
157 Див.: Лист М.С.Грушевського до Д.О.Кравцова від 9 жовтня 1930 р. // 
НБУВ, IP, ф.262, № 106, арк.1.
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росіян. У 1914-1916 рр. бранець знаходився у таборі для 
військовополонених у Сибіру, а 1916 р. був направлений до 
Мінської губернії на чорнові роботи. Після Лютневої рево
люції О.Я.Павлик приїхав до Києва158, де восени 1917 р. посту
пив до Київського українського державного університету на 
історично-філологічний факультет, на якому провчився до 
1920 р. Після кількарічної перерви О.Я.Павлик у 1923 р. 
відновився в правах студента та у 1925 р. закінчив вищу освіту 
в стінах КІНО. В інституті О.Я.Павлик спочатку відвідував 
історичний семінар О.С.Грушевського, а згодом секцію 
всесвітньої історії ІСВТ, якою опікувався проф. Л.М.Беркут159.

Вже у 1925 р. О.Я.Павлик подав заяву до НДКІУ, де 
вказував, що бажає “працювати дальше в галузі української 
історії, досліджувати її та розробляти невияснені питання”160, 
але лише через 2 роки став аспірантом. Галичанин, звісно, 
прагнув взяти промоційну тему з нової історії Західної Ук
раїни. Як свідчив О.Я.Павлик, сам М.С.Грушевський дав йому 
тему “Українсько-польська угода і заснування радикальної 
партії в Галичині 1890 р.”161. Гадаємо, з боку М.С.Грушев- 
ського це було свідоме бажання підготувати кадри* для 
майбутнього відділу історії Західної України, що планувався 
ним як в 1924 р. в складі НДКІУ, так і в 1928 р. в складі 
Інституту історії України. Та й над історією Західної України 
в кафедрі тоді ніхто не працював.

Промоційна праця О.Я.Павлика була підготовлена за 
керівництвом акад. М.С.Грушевського162 і захищена в кафедрі 
передостанньою -  14 вересня 1930 р. Це була перша праця з 
історії Галичини, написана в радянській Україні, яка, втім, 
опублікована не була.

158 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.63862 (архівно-слідча справа О.Я.Пав
лика, М.В.Барона, І.О.Туркевича, Я.І.Вусовича), арк.41-41-зв.
159 НАПУ НАНУ, оп.З, cup. 172, № 20 (особова справа О-Я.Паалика), арк.6-6-зв.
160 Там само, арк.5.
161 Заява О.Я.Павлика від 4 березня 1932 р. // НБУВ, IP, ф.Х, .N«1045, арк.20.
162 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 20, арк.36.
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І хоча у 1932 р. О.Я.Павлик в умовах зростаючого 
тиску з боку тоталітарного режиму усіляко заперечував на
лежність до “школи буржуазних істориків” М.С.Грушев- 
ського163 (це, без сумніву, була данина часові), все ж він 
пізніше (вже під час арешту 1937 р.) визнавав, що знаходився 
під впливом видатного історика України164.

Євгенія Сергіївна Смолинська потрапила на кафедру 
завдяки своєму чоловіку, тоді студенту КІНО, Т.М.Гаври- 
ленку, який приймав участь в роботі Кабінету примітивної 
культури від часу його організації. Випускниця літературно- 
лінгвістичного циклу факультету профосвіти КІНО, вона стала 
відвідувати наукові засідання Кабінету із зими 1926 р.165, а у 
січні 1927 р. подала заяву до акад. М.С.Грушевського, де 
зазначила, що бажає “студіювати українську народну обря
довість і творчість з соціологічного погляду”166. Керівницею її 
промоційної роботи була К.М.Грушевська167, однак за сімей
ними обставинами (народження дитини) Є.С.Смолинська 
промоції не відбула, хоча працювала досить активно і була 
близька до М.С. та К.М.Грушевських168. На нашу думку, 
Є.С.Смолинську можна віднести до київської школи М.С.Гру- 
шевського із певними застереженнями.

У 1928 р. аспірантами НДКГУ стали Т.М.Гавриленко, 
П.А.Діхтяр, В.М.Костащук, Л.В.Миловидов, В.М.Сильченко, 
М.Ф.Скрипник, а у 1929 р. -  І.Д.Бойко, Ф.Я.Кольченко та 
І.Д.Сікало. Зважаючи на досить короткий термін їх праці в ка
федрі думаємо, шо їх (за винятком Т.М.Гавриленка та 
В.М.Костащука) до школи М.С.Грушевського зараховувати не 
варто.

163 НБУВ, ІР, ф.Х, № 1045, арк.16.
164 ЦДЛГО України, ф.263, оп.І, спр.63862, арк.62.
165 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 28 (особова справа С.С.Оиолинської), арк.2.
166 Там само, арк.1.
167 ЦДЛГО України, ф.263, оп.І, спр.47267 (архівно-слідча справа 
В.М.Сильчснка), арк.54.
168 Там само.
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Справді, тільки студіями Т.М.Гавриленка та В.М.Кос- 
тащука керував М.С.Грушевський. Що ж до інших, то 
П.А.Діхтяр і М.Ф.Скрипник прийшли в НДКІУ завдяки 
О.Ю.Гермайзе. П.А.Діхтяр під час навчання у КІНО працював 
в семінарі вищого типу з української історії, який вів Осип 
Юрійович169, його було допущено до праці в кафедрі на 
початку 1928 р. знов-таки з подачі О.Ю.Гермайзе170.

Промоційну студію “Реформа 1861 р. на Право
бережжі” молодий дослідник теж розраховував писати під 
наглядом високошановного професора, однак арешт О.Ю.Гер
майзе у 1929 р. цьому зашкодив і останній рік П.А.Діхтяр 
працював без керівника.

А Марії Федорівні Скрипник навіть не пощастило по- 
справжньому взятися до праці: вона була арештована невдовзі 
після О.Ю.Гермайзе171. Її можна назвати ученицею цього 
вченого, бо вона слухала його виклади у 1-й трудовій школі ім. 
Шевченка172, була членом історичного гуртка у школі, що 
працював під проводом Осипа Юрійовича, згодом продовжила 
студії в історико-архівному семінарі при Київському цент
ральному історичному архіві, нарешті, під час навчання у 
КІНО та після закінчення вузу вивчала історію України під 
керівництвом професора та користувалась його порадами173.

Чернігівець Лев Вікторович Миловидов отримав вищу 
освіту на словесному відділі факультету профосвіти Ніжин
ського ІНО. В інституті і після нього Л.В.Миловидов пра
цював під керівництвом професора-літературознавця проф. 
ВЛ.Рєзанова174. В даному випадку видається дещо дивним, 
чому дослідник, який подавав великі надії - ще до аспірантури

169 ЦЦАВО України, ф.166, оп.12, спр.2149, арк.2, 3.
170 Там само, арк.8.
171 Там само, ф.3847, оп.1, спр.243, арк.10.
172 ДА СБУ, спр.67098, т.56 (архівно-слідча справа О.Ю.Гермайзе), арк.19.
173 Там само, арк.20-21.
174 ЦЦАВО України, ф.166, оп.12, спр.4943 (особова справа Л.В.МиловН' 
дова), арк.25.
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він мав чималий список друкованих праць -  подав у серпні 
1928 р. заяву до НДКГУ175, а не до Ніжинської науково-дослід
ної кафедри історії культури і мови, яку очолював В.І.Рєзанов.

Втім, він контактував із кафедрою М.С.Грушевського 
від 1927 р. і, як сам Л.В.Миловидов писав в автобіографії, 
користувався “цінними вказівками з боку голови секції [історії 
культури. -  О.Ю.] акад. М.С.Грушевського”176. Отримавши 
статус аспіранта, Л.В.Миловидов продовжував досліджувати 
тему, над якою працював раніше, себто вивчати історію освіти 
на Чернігівщині177. Його працею в кафедрі керував, проте, не 
М.С.Грушевський, а П.В.Клименко, який теж походив з тих 
міст. Та закінчити розпочату роботу молодий науковець не 
встиг: ЗО липня 1930 р. на нього чекала нагла смерть178.

Недоцільно вважати київським учнем М.С.Грушев- 
ського і Володимира Миколайовича Сильченка. Він закінчив 
літературно-лінгвістичний цикл факультету профосвіти КІНО 
у 1928 р., але через тс, що ані П.П.Филипович, ані М.К.Зеров 
йому рекомендації до кафедри літератури не дали, він звер
нувся до Відділу примітивної культури і народної творчості 
НДКІУ179, де знав Т.М.Гавриленка та Є.С.Смолинську180. 
В.М.Сильченко так описує своє перше відвідання кафедри: “Я 
прийшов [на засідання Кабінету примітивної культури. - 
О.Ю.] ... Як прийшов Грушевський, я попросив його, щоб він 
мені дозволив бувати на засіданні. Він спитав прізвище і 
дозволив...”181.

Восени 1928 р. після іспитів в НДКГУ і затвердження 
Укрнаукою, В.М.Сильченко вибрав промоційну тему з історії

Там само, арк.15.
176 Там само, арк.25-зв.
177 Там само.
1,8 Там само, арк.38,39.
179 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47267 (архівно-слідча справа В.М.Силь- 
ченка), арк.7-зв.
**° Там само, арк.ЗЗ.
1,1 Там само.
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української масничної обрядовості. Керівником його було 
призначено К.О.Копержинського182.

Не можна обійти мовчанням ставлення М.С.Грушев- 
ського до хворого на сухоти В.М.Сильченка, яке, як відзначав 
Володимир Миколайович, було “добрим”, “із співчуттям”183. 
Більше того, коли навесні 1930 р. аспірант захворів і йому тре
ба було поїхати на лікування на південь, якраз М.С.Грушев- 
ський (а не профспілка) фінансово допоміг йому, виплативши 
аванс за дві статті, причому одна з них ще не була написана184.

Вартої згадки є й та обставина, що у аспіранта з 1928 р. 
В.М.Сильченка ні М.С.Грушевський, ні К.М.Грушевська “ні 
разу не спитали... про ... походження, про політично-громад
ську роботу, про родинний стан, але Грушевський завжди 
цікавився станом ... здоров’я...”185. Однак людське співчуття, 
яке виявив М.С.Грушевський до хворого, аж ніяк не можна 
пов’язати із належністю В.М.Сильченка до київської школи 
історика.

Іван Давидович Бойко, випускник соціально-історич
ного відділу факультету профосвіти Ніжинського ІНО 1923 р., 
став приймати участь у роботі Історично-географічної комісії 
ВУАН з 1926 р.186, а в 1929 р. завдяки О.С.Гру шевському став 
аспірантом НДКГУ. Але через рік, коли кафедру було лікві
довано, він перейшов до Харківської науково-дослідної ка
федри історії української культури187, однак промоції там не 
відбув. Відзначимо, що дослідник діяльності Харківської ка-

182 Там само, арк.53-54. 
т  Там само, арк.34.
184 Там само.
185 Там само, арк.54.
186 ЦДАВО України, ф. 166, оп.12, спр.687 (особова справа І.ДБойка), арк.6- 
зв. І.Д.Бойко ще у 1930 р. брав участь у експедиціях Історично-географічної 
комісії, зокрема досліджував поселення на правому і лівому боці р. Снові // 
Див.: ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1212, арк.39-93.
187 Див.: Богдашина ОМ. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури. - С. 184.
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фсдри О.М.Богдашина вважає І.Д.Бойка репрезентантом шко
ли Д.І.Багалія188.

Про Івана Даниловича Сі кала знаємо лише, що він 
закінчив КІНО разом із В.М.Сильченком, але, на відміну від 
останнього, приймав дієву участь у роботі Етнографічної 
секції краєзнавчого гуртка КІНО від 1927 р. Тому його аспі
рантські студії в НДКІУ аж ніяк не можна визнати випад
ковими. Зрештою, роботою І.Д.Сікала у Відділі примітивної 
культури керував Ф.Я.Савченко189, проте лише один рік в 
кафедрі не може бути достатнім для того, аби “взяти школу”.

Небагато знаємо і про Федора Яковича Кольченка. Ті 
дані, які ми маємо, не дозволяють казати про нього ні як про 
прихильника акад. М.С.Грушевського, ні як про учня. Так, 
зокрема, тільки-но отримавши статус аспіранта, Ф.Я.Коль- 
ченко виступив із ініціативою “засудити банду СВУ”, але 
питання це на кафедрі так і не розглядалося190.

Тодора Матвійовича Гавриленка, навпаки, можна без 
усіляких застережень назвати серед тих, хто став учнем 
М.С.Грушевського у 1920-х рр. Це була високоосвічена лю
дина, що знала кілька іноземних мов, і, як про нього згадував 
М.М.Ткаченко у 1963 р., “був працьовитим ініціативним 
працівником і володів оригінальністю думки”191.

ІЦе за часів студентських занять у ЮНО Т.М.Гаври- 
ленко став постійним працівником Кабінету примітивної 
культури, де не один раз виступав із доповідями та рецен
зіями; керував він і просемінарієм Кабінету -  етнографічною 
секцією краєзнавчого гуртка при ЮНО, з якого до НДЮУ 
приходили молоді талановиті дослідники, приміром у 1930 р. 
збирались в аспірантуру НДЮУ вихованці гуртка Г.Завадович, 
Ю.Сербул, Осіюк, В.Сергійчук192. За свідченнями сучасників,

188 Там само, арк.85.
189 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47267, арк.54.
190 Там само, спр.47595, т.1, с.47-зв.
191 Там само, спр.56706 (архівно-слідча справа Т.М.Гавриленка), арк.138.
192 Там само, спр.47267, арк.56.
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науковець був “улюбленцем М.С.Грушевського”193, “одним з 
найближчих співробітників акад. Гру шевського”194 та й сам 
він не приховував, що до 1931 р. сприймав “класову буржуаз
но-націоналістичну точку зору школи Дюркгейма-Грушев- 
ського, вихованцем якої... був на протязі 5 років”195.

Доля Василя Миколайовича Костащука подібна до 
планиди О.Я.Павлика. Галичанин, випускник історично-філо
логічного відділу філософічного факультегу Чернівецького 
університету196, В.М.Костащук з початком імперіалістичної 
війни був мобілізований, але вже у серпні 1914 р. його пора
нили і він потрапив до російського полону. 1917 р. бранця бу
ло звільнено і він прибув до Києва, де з того часу вчителював.

З 1927 р. його роботи з’являються в часопису “Украї
на”, а з 1928 р. аспірант В.М.Костащук починає під проводом 
М.С.Грушевського працювати над вибраною темою “Револю
ція 1848 р. в Галичині і часи реакції (1848-1860 рр.)”197, але до 
промоційного захисту справа не дійшла. Гадаємо, що із 
невеликими засторогами (через досить незначні наші знання 
про В.М.Костащука) його вважати учнем М.С.Грушевського 
можливо.

Існує ще група не-аспірантів НДКІУ, яких також 
доцільно вважати репрезентантами київської школи історика.

Передусім це Л.П.Шевченко, яка ще змалку була під 
впливом найбільшого українського історика, що закономірно 
привело її до фахового зацікавлення етнографією та україн
ським фольклором. І хоча Л.П.Шевченко не була аспіранткою 
НДКІУ, однак її праця в Культурно-історичній комісії та 
Кабінеті примітивної культури під керівництвом М.С.Грушев-

19ї Там само, спр.47004 (архівно-слідча справа С.В.Глушка), арк.8.
194 Там само, спр.44125 (архівно-слідча справа П.І.Артемснка), арк.50.
195 Там само, спр.56706, арк.15-зв.
196 ЦЦАВО України, ф.166, оп.12, спр.3688 (особова справа В.М.Костащука), 
арк.5-зв.
197 НА НУ НАНУ, оп.З, сир. 170, № 3, арк.81.
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ського визначила її подальшу долю етнографа і фолькло
риста.

Кермування Кабінетом примітивної культури та 
редагування часопису “Первісне громадянство” здійснювала 
спочатку як науковий співробітник кафедри, а згодом її 
дійсний член К.М.Грушевська. Проте, незважаючи на її 
поважні посади, вважаємо реальним її також віднести до 
київської школи198. І хоча вона в другій половині 1920-х рр. 
вже сама опікувалася аспірантами, її становлення як 
дослідниці відбулося якраз в цей період. Праці 
К.М.Грушевської, що вийшли під грифом Історичних установ 
ВУАН, свідчили, що із помічниці батька Катерина 
перетворилася на самостійного і досвідченого фахівця.

Ще одне підтвердження тому -  лист М.С.Гру- 
шевського до П.Д.Мартиновича у 1927 р., у якому батько 
зізнається, що донька “під моєю рукою спеціалізувалась на 
українській народній словесности та пережитках перед
історичної чи примітивної культури”199 (підкреслено нами. - 
О.Ю.). До речі, у 1926 р. в листі до доньки М.С.Грушевський 
із захопленням писав про те, як Катерина Михайлівна зробила 
зайвими всі його клопоти, “так прегарно себе заявивши в сих 
двох роках і по лінії дослідній і організаційній!”200 
(підкреслено нами. -  О.Ю.). Тобто мова йде про 1924-1926 рр. 
-  час формування київської школи.

Ф.Я.Савченка теж варто зарахувати до київської 
історичної школи, хоч деякі суспільствознавці вважають, що

198 Цієї точки зору дотримується і Л.Винар. Див.: Винар Л. Михайло 
Грушсвський історик і будівничий нації... - С.77.
199 Лист М.С. Гру шевського до П.Д.Мартиновича від 28 лютого 1927 р. Цит. 
за: Шевчук Т. Листування Катерини ГрушсвськоТ і Василя Кравченка з 
приводу дослідження українського народного епосу (иДуми про пригоду на 
морі Поповича”) // Народна творчість та етнографія. - 1996. -  № 4. -  С.77.
200 Лист М.С.Грушевського до М.С. та К.М.Грушсвських від 21 червня 
1926 р. Цит. за.: Панова М.А., Пантюхова О.Б. “Ваш люблячий ... 
М.С.Грушевський” // Архіви України. -  1996. - № 1-3. -  С.27.
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він сформувався як дослідник раніше201. Аналіз його здобутків 
свідчить, що, працюючи як секретар М.С.Грушсвського, він 
набув рис історика-професіонала. Всі роботи Федора Яковича 
до 1930 р. -  року виходу грунтовної “Заборони українства 
1876 р.” -  були рецензійного або археографічного плану. 
Маючи професорське звання та навчаючи аспірантів, 
Ф.Я.Савченко сам вчився у М.С.Грушевського, хоча іспити 
формально не складав.

Таким чином, із представниками київської історичної 
школи М.С.Грушевського ми визначились. Ними ми 
вважаємо: О.І.Барановича, Т.М.Гавриленка, С.В.Глушка, 
П.С.Глядківського, К.М.Грушевську, В.С.Денисенка, В.С.Єв- 
фимовського, В.А.Ігнатієнка, М.Ф.Карачківського, В.М.Коста- 
щука, Д.О.Кравцова, ПЛ.Нечипоренка, О.Я.Павлика, Ф.Я.Сав- 
ченка, Є.С.Смолинську, О.М.Степанишину, М.М.Ткаченка, 
С.В.Шамрая, Л.П.Шевченко та В.Д.Юркевича - усього 20 осіб.

Незважаючи на те, що на кафедру М.С.Грушевського 
всі вони прийшли, вже маючи вищу освіту, не можна запе
речувати особистого вкладу М.С.Грушевського у їх фахову 
підготовку. Мова не лише про лекційні курси або семінари, 
що читались в НДКІУ. Адже при підготовці багатьох із 
зазначених дослідників М.С.Грушевський, враховуючи 
нахили та уподобання науковців, пропонував теми для 
опрацювання; неодноразово переглядав тези робіт і, власне, 
роботи своїх учнів, робив суттєві посторінкові зауваження; а 
на засіданнях НДКГУ ці студії проходили апробацію. Тобто, 
по суті, науковці “брали школу” М.С.Грушевського.

І ще одне. Київську історичну школу М.С.Грушев- 
ського виокремлює також той факт, що навіть на відміну від 
своєї прямої попередниці -  львівської історичної школи 
М.С.Грушевського (не кажучи про всі інші історичні школи), з 
неї виходили дві групи спеціалістів -  по-перше, з історії

201 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia... -С .157.
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України, а по-друге, з соціології, етнографії і фольклору. 
Львівські ж учні Михайла Сергійовича -  це фахівці суто з 
української історії. Київська історична школа в цьому аспекті 
відбивала поступ М.С.Грушевського у поширенні і поглиб
ленні наукової тематики досліджень.

Думаємо, погляд на київську історичну школу під цим 
кутом зору пояснює, чому в історіографії існує декілька її назв 
-  “неонародницька” (маються на увазі праці істориків -  учнів 
М.С.Грушевського з соціально-економічної проблематики), 
“культурно-історична”202 (це найменування відбиває факт 
існування у М.С.Грушевського учнів -  етнографів). А нама
гання поєднати ці дві групи учнів вченого привело проф. 
Л.Винара до означення школи як “історично-соціологічної”203.

В даному дослідженні ми не будемо давати її визна
чення, бо всі ці назви (про псевдонаукове означення школи 
М.С.Грушевського як “буржуазно-націоналістичної” годі й 
згадувати) досить-таки умовні і не відбивають всієї багато- 
мірності школи, що формувалась. Та й про час її функціо
нування забувати не слід, адже марксизм, чи, скоріше, 
уявлення про марксизм, що мали місце у 1920-х рр., суттєво 
впливали на тематику і характер досліджень всіх без винятку 
суспільствознавців. Зрештою, вивчення київської історичної 
школи та її внеску в українську історіографію лише 
починається, отже, ґрунтовний аналіз ще попереду.

202 Див.: НБУВ, 1Р, ф.Х, № 2794, арк.5.
203 Див.: Винар Л. Михайло Групісвський історик і будівничий нації... - С.77.
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2.6. Археографічна діяльність кафедри

Археографічну роботу у ВУАН проводили дві інсти
туції, очолювані М.С.Грушевським, -  Археографічна комісія 
та Науково-дослідна кафедра історії України. їх праця була 
тісно пов’язана не тільки спільним керівництвом, тематикою і 
хронологією досліджень, а також звітуванням, але й спів
робітниками: аспіранти, наукові співробітники і дійсні члени 
кафедри були одночасно й дійсними членами Археографічної 
комісії (В.І.Герасимчук, О.Ю.Гермайзе, О.С.Грушевський, 
В.Ю.Данилевич, П.В.Клименко, І.П.Крип’якевич, В.І.Щерби- 
на), штатними (С.В.Глушко, М.М.Ткаченко, В.ДЛОркевич) й 
нештатними (Д.О.Кравцов) співробітниками та постійними її 
учасниками (О.І.Баранович, Ф.Я.Савченко, С.В.Шамрай). Але 
якщо робота Археографічної комісії вже стала предметом 
комплексного дослідження1, то про археографічну діяльність 
НДКІУ в монографічних розвідках згадується лише кількома 
реченнями2. (Наша студія про академічну археографічну 
експедицію3 лише перша цеглина у підмурок вивчення цього 
питання).

Традиційно всі види археографічної діяльності -  1 ) ев
ристична та збирацька; 2) камеральна; 3) едиційна; 4) теорія, 
методика та історія археографії; 5) джерелознавство та ін. -

1 Див.: Кіржаєв CM. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): Внесок у 
розвиток археографії в Україні. -  Д ис.... канд. іст. наук. - К., 1994. - 243 с.
2 Див.: Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації. - С.79; 
Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM. М.С.Грушевський і Academia 
... -С .159 ,172.
3 Див.: Юркова О.В. Археоірафічна експедиція Науково-дослідної кафедри 
історії України у Києві (1924-1930 рр.) // Наукові записки: 36. праць моло
дих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерело
знавства ім. М.С.Грушсвського НАНУ. -  Т.2. -  К., 1997. - С.458-473.
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розглядаються як напрямки роботи Археографічної комісії, 
головною метою і функцією якої все ж була едиційна 
практика4.

Що ж до НДКГУ, то її археографічну роботу можна 
охарактеризувати двома напрямками -  1) евристична (експе
диції) та 2) едиційна праця (підготовка аспірантами і співро
бітниками кафедри збірників матеріалів та добірок документів 
з тем, що ними опрацьовувались, до видання).

Евристична археографічна робота, яку виконували 
співробітники кафедри, мала вигляд постійних архео
графічних експедицій (1926-1930 р.) та польових фольклорно- 
етнографічних експедицій, що відбувались кожного літа 1926- 
1930 рр. силами спочатку Кабінету примітивної культури, а з 
1928 р. -  Відділу примітивної культури і народної творчості. 
Ці експедиції мали різний предмет дослідження, характер і 
обсяг роботи, а також терміни.

Передусім звернемо увагу на постійну археографічну 
експедицію, завданням якої було опрацювання архівних 
фондів.

Археографічна експедиція постала із необхідності вив
чення фондів українського походження, розташованих поза 
межами радянської України. На терені ВУАН М.С.Грушев- 
ський планував продовжити розпочаті раніше досліди і 
опрацювати архівосховища Москви, Ленінграду, Львову, 
Кракова, Варшави, Венеції, Відня, Парижу, Ватикану. Проте 
реальність в УСРР виявилася іншою, ніж наміри академіка: на 
закордонні подорожі в СРСР оголошувалося негласне табу, і 
архіви за межами Радянського Союзу могли досліджувати 
лише львівські учні М.С.Грушевського. Це, на наш погляд, 
було одним із мотивів залучення львів'ян до участі в роботі 
Археографічної комісії ВУАН та НДКГУ як їх дійсних членів 
(В Л.Герасимчука, І.П.Крип’якевича).

4 Кіржасв CM. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): Внесок у розви
ток археографії в Україні: Авторсф. дис. ....канд. ісг. наук. -  К., 1994. -  С.8.
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Отже, у другій половині 1920-х рр. було, по суті, дві 
археографічні експедиції, що працювали за керівництвом 
М.С.Грушевського. Одна збирала і обробляла матеріали поза 
межами СРСР, інша досліджувала архіви Москви (план 
роботи постійної археографічної експедиції у Ленінграді не 
встиг зреалізуватися). Так, львівськими учнями М.С.Грушев
ського М.Кордубою, В.Герасимчуком, І.П.Крип’якевичем у 
Львові, Кракові і Варшаві вибиралися і копіювалися акти 
1650-1660-х років зі збірок рукописів Оссолінських (збірка 
Голінського) і бібліотеки Дзедишнецьких, з тек Нарушевича, 
зі збірок Піночі і Русецьких Краківського магістрату, руко
писів Ягелонської бібліотеки і музею кн. Чарторийських у 
Кракові, збірки Горжовського у бібліотеці Краківської ака
демії наук, з колекцій, привезених на початку 1920-х рр. з 
бібліотек СРСР до Варшави. Досить енергійно працював у 
цьому напрямку дійсний член НДКІУ В.І.Герасимчук, 
готуючи у 1926-1929 рр. “Акти до історії Хмельниччини 1657- 
1665 рр.”, обсяг яких мав перевершити 20 друкованих арку
шів3. Ці матеріали, зібрані в архівах Львова, Відня, Кракова, 
Варшави і Москви, у той час так і не побачили світ і були 
частково видрукувані лише 1994 р. до 50-ліття від дня смерті 
Василя Герасимчука.

А вітчизняним співробітниками Історичних установ 
ВУАН ставилося завдання опрацювання архівозібрань, що 
розташовувались на радянській території. Первісне небажання 
Центрального архівного управління РСФРР висилати дже
рельні матеріали для археографічного використання Історич
ними установами ВУАН у Києві прискорило організацію 
археографічної роботи у Москві. І навіть великий здобуток -  
передача з “Древлехранилища” Центрархіву РСФРР (таку наз
ву у 1920-і роки мали об’єднані колишні архіви Міністерства

1 Див.: Федорук Я. Василь Гарасимчук та його невидані “Матеріали до 
історії козаччини ХУІІ віку” // Гарасимчук В. Матеріали до історії 
козаччини ХУІІ віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (188-1944). -  
Львів. 1 9 9 4 .-С.25.
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юстиції та закордонних справ) в жовтні 1926 р. старих україн
ських фондів до архівів України не вплинув на продовження 
роботи археографічної експедиції: по-перше, тому, що пере
дані фонди охоплювали переважно ХУІІІ століття (експедиція 
ж опрацьовувала другу половину ХУІІ ст.), а по-друге, 9/10 
джерельного матеріалу потрапило до Харківського цент
рального історичного архіву (матеріали Лівобережної та Сло
бідської України), інша ж частина була розподілена між 
київськими архівосховищами (фонди правобережних губерній 
-  Київської, Волинської та Кам’янець-Подільської), Одеським 
(фонди Херсонської губернії) та Дніпропетровським (фонди 
Катеринославської губернії) крайовими історичними архі
вами6, тобто до Києва потрапила порівняно невелика частка.

Є ще один момент, вартий вияснення і пояснення. Уз
вичаєно археографічні експедиції зараховуються до напрям
ків діяльності Археографічної комісії, проте нам здається, 
треба вважати їх також і здобутком НДКГУ. Як справедливо 
твердить С.М.Кіржаєв, плани і звіти про виконання робіт 
Археографічною комісією майже не відокремлювались від 
тих, що виконували інші історичні установи, з’єднані під 
егідою історичної секції7.1 якщо посвідчення про відрядження 
членам археографічних експедицій часом видавалися від імені 
Археографічної комісії (а часом і від імені НДКГУ), з опера
ційних коштів зазначеної комісії частково покривалися експе
диційні витрати (частково ж за рахунок НДКГУ), то звідомлен- 
ня членів експедиції йшли виключно під грифом “Катедри 
історії України”.

Працюючи як установа не тільки науково-дослідна, 
але й науково-виховна, кафедра стала тим осередком Історич
них установ, на базі якого почала формуватися київська істо
рична школа М.С.Грушевського. Підготовка аспірантів -

6 Див.: Іванов Є.М. Українські фонди, перевезені з Москви // Архівна справа. 
-  1927. -  Кн.4. -  С.44-46.
7 Кіржаев C.M. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): Внесок у 
розвиток археографії в Україні. -  Дис— канд. іст. наук. -  С.65.
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учнів до самостійної наукової праці складалася не лише із 
планового оволодіння ними певною сумою історичних знань 
шляхом студіювання спеціальної літератури чи участі в 
кафедральних семінарах, а й з набуття навичок та умінь 
пошукової роботи в архівах, як, зрештою, й знання архівних 
фондів та видрукуваних джерел, а також джерелознавчих 
студій. До того ж М.С.Грушевським у вишколі молодих 
науковців приділялася увага й такому аспекту, як широка 
спеціалізація: надмірна вузькість теми не заохочувалась; нато
мість вимагалось опрацювання проблем, різних за хроно
логією та предметом досліду.

Отже, археографічні експедиції, що були започаткова
ні з 1926 р., мали на меті крім суто археографічної роботи 
сприяти й навчанню: майже всі їх учасники були аспірантами 
НДКГУ. Крім того, М.С.Грушевському було легше саме аспі
рантам, ніж будь-яким іншим категоріями співробітників, да
ти завдання по розшуку й підготовці до друку необхідних йо
му документів для написання “Історії України-Руси”. До того 
ж академік вже мав досвід керування такою археографічною 
працею своїх львівських учнів. Ще з 1905 р. І.Джиджора, 
В.Герасимчук, М.Залізняк, М.Кордуба, І.Крип’якевич, С.Тома- 
шівський планово (вчений поділив матеріали, що мали збира
тися, на певні хронологічні періоди та архівні групи)8 оп
рацьовували архівосховища Харкова, Петербургу, Москви, 
Відня, Кракова, Риму (Ватикану). Віднайдені документи після 
авторської публікації використовувались М.С.Грушевським 
під час написання синтетичної “Історії України-Руси”9. Інко
ли матеріали готувались до випуску, але за якихось обставин 
не були надруковані, як це, приміром, трапилось із збіркою

* Див.: Крупницький Б. Археографічна діяльність М.Грушевського / 
Переклад з нім. С.Кіржаєва) // Історія української археографії: Персоналі!. - 
В ипЛ .-К ., 1993.-С.89.
9 Див.: Грицак Я. Чи була школа Грушсвського? // Михайло Грушевський і 
львівська історична школа... -  С.150.
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актів гетьманського правління 1727-1734 рр., іцо її підготував 
І.Джиджора для “Жерел з історії України-Руси”10.

Якщо розглядати ці експедиції з точки зору праці 
аспірантів і співвідношення їх роботи з написанням М.С.Гру- 
шевським -  головою НДКІУ -  своєї грандіозної праці, то вва
жати недоліком та негативною рисою цих експедицій те, що 
вони були підпорядковані насамперед забезпеченню джерель
ної бази чергових томів “Історії”, а не виконанню видавничих 
програм Археографічної комісії, що зараз ставиться у провину 
М.С.Грушевському11, навряд чи доцільно. Та й відомий 
український історіограф Н.Д.Полонська-Василенко, яку аж 
ніяк не можна зарахувати до прибічників Михайла Сергі
йовича, також підкреслювала, що доручення академіка своїм 
учням розшукувати і переписувати матеріали для чергового 
тому “Історії України-Руси” були “цілком звичайні, зрозумілі 
для науковців”12. Навіть постійний опонент М.С.Грушевського 
М.Є.Слабченко працю істориків-аспірантів в Древлехрани- 
лищі оцінював “дуже добре”13. Звертаючись в листі до 
співробітника археографічної експедиції Д.О.Кравцова, він 
писав: “Не думайте, скільки років доведеться Вам опрацьо
вувати матеріал московських архівів. Важно, щоб безумством 
тремтіла Ваша душа і тоді “задачи на вычисление времени” не 
матимуть значіння”14. Зрештою, і сам М.С.Грушевський не 
приховував, що археографічні експедиції, між іншим, мали 
помогти йому “реставрувати матеріали, знищені війною, тру
сами і нарешті пожежею ...дому”15. За цінну “поміч” у підго-

10 Пришляк В. Іван Джиджора: життєвий шлях та наукова спадщина // Там 
само. -  С.202-203.
11 Див., напр.: Кіржасв С.М. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): 
Внесок у розвиток археографії в Україні. -  Дис. ...канл. іст. наук. -  С.49.
12 Пол омська-Василенко //. Історична наука в Україні за совєтської доби та 
доля істориків // Записки НТШ. -  Т. 173. -  Париж, Чикаго, 1962. -  С.22.
13 Див.: Листи М.Є.Слабчснка до Д.О.Кравцова // НБУВ, IP, ф.262, № 116, 
арк.1,№ 117, арк.1.
14 ЛистМЄ.Слабчелкадо Д.О.Кравцова від 10.01.1928//Там само, № 121,аркЗ.
15 Гру шевський М. Історія України-Руси. -  Т.9. - Кн.1. -  К., 1996. -  С.5.
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товці першої частини IX тому академік на першій же сторінці 
книги склав щиру подяку членам археографічних експедицій 
М.Кордубі, В.Герасимчуку, А.Витошинському, В.Євфимов- 
ському, В.Юркевичу, А.Єршову, Д. Кравцову, М.Петровському 
і С.Порфір’єву16.

Оскільки характер і хронологічні рамки поставлених 
М.С.Грушевським завдань вимагали в першу чергу опрацю
вання фондів московського “Древлехранилища”, а робота пла
нувалася на довгий час, то обраний метод вивчення архівних 
джерел -  постійна археографічна експедиція вимагала ретель
ної підготовки. Спочатку для організації діяльності роботи 
експедиції до Москви були відправлені секретар НДКІУ 
С.В.Глушко та штатний співробітник Археографічної комісії 
В.Д.Юркевич (обидва -  аспіранти кафедри). Це ознайомлення 
з умовами роботи в архівах було необхідне ще й тому, що 
потрібно було вияснити порядок здобуття дозволу Централь
ного архівного управління РСФРР для праці в Древлехраки- 
лищі, який, до речі, був досить складним. А робота в архі
восховищі нагадувала порядок праці в сумної пам’яті 
партархівах: людина, яка працювала в Древлехранилищі, не 
мала права виносити з нього без дозволу адміністрації своїх 
виписок і нотаток. Коли набиралася чимала кількість матеріа
лу, подавалася заява з проханням дозволити їх взяти, і тільки 
після перегляду адміністрацією давався дозвіл на їх вико
ристання17.

Поставало ще й таке прозаїчне питання, як житлове. 
Оскільки робота експедиції планувалася бути більш-менш 
регулярною і довготривалою, а згодом і постійною, то пошук 
помешкання для співробітників був нагальним питанням. 
Спочатку працівники експедиції жили або у знайомих (як 
В.С.Євфимовський), родичів (як В.Д.Юркевич) або у Будинку 
вчених (як Д.О,.Кравцов). Потім на кошти ВУАН була знята

14 Там само.
17 Див.: Окиншевич Л. З командировки до Московського “Древлехранилища” 
/ / Україна. -1927 . - К іі.1-2. -  С.22І.
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кімната у Тополевому провулку. Згодом зусиллями С.В.Глуш- 
ка та В.ДЛОркевича у новому будинку за № 2/3 по вул. Пого- 
динській для археографічної експедиції було виділено 2 
кімнати в трикімнатній квартирі18. (До речі, саме в цій 
квартирі у 1931-1934 рр. проживав М.С.Грушевський із 
дружиною та дочкою).

Умови праці в Древлехранилищі, а також специфіка 
документів у визначених М.С.Грушевським хронологічних 
межах вимагали постійного числа учасників експедиції. До неї 
одбиралися люди, які були кваліфікованими палеографами 
або розробляли теми з історії України в цих хронологічних 
рамках. Так, протягом 1926 р. в Москві в різний час пра
цювали аспіранти НДКІУ В.Д.Юркевич, Д.О.Кравцов, В.С.Єв- 
фимовський, а також співробітник Комісії історії Лівобе
режної України А.Г.Єршов та член Археографічної комісії, 
колишній архіваріус московського архіву міністерства юстиції 
С.І.Порфір’єв19. У 1927-1928 рр. В.Д.Юркевич, В.С.Євфи- 
мовський та А.Г.Єршов продовжували цю роботу, до них 
приєдналися аспіранти НДКГУ П.І.Нечипоренко та С.В.Глуш- 
ко, а також науковий співробітник кафедри, член Комісії істо
рії Лівобережної України М.Н.Петровський20.

У 1929 р. студіювали архівні фонди ті ж самі В.С.Єв- 
фимовський, Д.О.Кравцов та В.Д.Юркевич, разом з ними пра
цював львівський учень М.С.Грушевського В.І.Герасимчук21.

НБУВ, IP, ф.262, № 97, арк. 10-12.
19 Грушевський М. Археографічна експедиція Історичної секції Української 
Академії наук // Україна. -  1927. -  Кн.1-2. - С.219.
20 Євфішовський В., Юркевич В. Археографічна експедиція катедри історії 
України ВУАН // Україна. -  1928. -  Кн.6. -  С.204.
21 Євфимовський В., Кравцов Д  Археографічна експедиція катедри історії 
України ВУАН // Україна. -  1929. -  Грудень. -  С.168. Магмо тут зазначити, 
що у біографічну розвідку Л.Л.Бабенко про В.Д.Юрксвича (див.: Бабенко 
ЛЛ. Поруч з корифеями науки (В.Д.Юркевич) // Репресоване краєзнавство. 
-  С.220-224) вкралася помилка. Так, дослідниця твердить, що ВДЮрксвич 
“працював не тільки у вітчизняних архівах, а й у Варшаві, Відні, Львові" 
(с.222). Ймовірно, тут В.ДЛОркевича переплутано із В.І.Герасимчуком, який
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В 1930 р. цю роботу продовжували Д.О.Кравцов, В.Д.Юрке- 
вич, С.В.Глушко та -  почасти - В.С.Євфимовський22 (останній 
постановою президії ВУАН від 14 серпня 1930 р. був звільне
ний з посади співробітника Археографічної комісії, а після 
ліквідації НДКІУ перейшов до Харківської кафедри акад. 
ДЛ.Багалія). У 1931 р. експедиція, фактично, перестала функ
ціонувати, бо була репрезентована лише одним Д.О.Кравцо- 
вим, який через фінансову скруту наприкінці року полишив 
цю роботу і виїхав до Ленінграду.

Аналіз термінів роботи в Древлехранилищі дає змогу 
казати про постійних учасників експедиції, що працювали 
майже весь час її існування (із незначними перервами) -  
Д.О.Кравцова, В.С.Євфимовського та В.Д.ІОркевича. Інші 
дослідники прислужилися експедиції одно - чотиримісячними 
евристично-польовими археографічними студіями.

Академіком М.С.Грушевським був складений хроно
логічний план обслідування фондів Древлехранилища. Учас
ники археографічної експедиції у 1926/27 рр. вибирали мате
ріали за 1650-1657 рр. у додаток до виданих раніш і видру
куваних старими виданнями; у 1927/28 за рр. 1657-1667; з літа 
1928 р. експедиція приступила до оброблення матеріалів до 
1668-1679 рр. Оскільки матеріали планувалось опублікувати, а 
в основу едиції документів Археографічною комісією було по
кладено правило відтворення пам'ятки у відповідності до 
тексту оригіналу із збереженням його фонетичних та мор
фологічних ознак23, робота по звірці документів відбирала час, 
і тому ще 1929 р. вивчалися архівні справи за 1668-1672 рр.

дійсно працював у Варшаві. Відні та Львові, а також разом з В.Д.Юркевичем 
в квітні-травні 1929 р. копіював матеріали в московському Древле
хранилищі. Що ж до можливості праці В.Д.Юркевича у архівах закордонних 
міст, то про це нам здається говорити зайвим -  загальновідома неспро
можність радянських вчених працювати за кордоном.
22 НБУВ, IP, ф.Х, № 2985, арк.1.
23 Див.: Кіржасв С.М. Археографічна комісія ВУАН (1918-1934): Внесок у
розвиток археографії в Україні. -  Автореф. дис...... канд. іст. наук. -  С.12. Цс
правило сприяти якнайповнішому відтворенню оригінального тексту -
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Робота експедиції була добре організована. Спочатку 
працівники експедиції ознайомлювались в Древлехранилищі з 
описами документів, виявляли й вибирали українські матеріа
ли, потім відібрані матеріали фіксувались на картках, де зазна
чався кожний документ, його початок і кінець, а потім ці дані 
передавались спеціальним працівникам -  копіїсткам для пере
писування. Майже постійно працювали копистками сестри 
Марія та Єлизавета Шуйські, а також О.Баландіна та К.Грод- 
ська. Всі переписані матеріали прискіпливо перевірялися і 
лише потім відправлялися до Києва24. Саме про цей бік роботи 
-  докладну перевірку копій -  неодноразово нагадував праців
никам експедиції М.С. Гру шевський, наполягаючи на тому, 
щоб брати “непевні місця на кальку”25.

Відчували відповідальність за свою роботу і архео
графи. Так, В.С.Євфимовський восени 1927 р. пропонував 
М.С.Грушевському: “Пишучи далі історію Хмельниччини, Ви 
наводите мабуть у своїй праці уривки з тих документів, які ми 
(учасники археографічної експедиції. -  О.Ю.) вибрали в Архі
ві. Було б дуже прикро, коли б у тексті цих документів 
трапились помилки або неточності... Щоб уникнути можли
вих помилок у архівних документах, які будуть наведені у 
Вашій праці, - ми думаємо, що було б краще всього, аби Ви 
вислали нам для остаточної перевірки з оригіналом друковані 
на машинці ті місця Вашої праці, де наведено архівні доку
менти”26. Втім, зазвичай такого суперприскіпливого переві
ряння джерел М.С.Грушевський не робив, докладаючись на 
своїх помічників.

“друкувати буква в букву” -  було закладено М.С.Грушсвським ще у 1895 р. 
для “Жсрел до історії У країни-Руси”. (Див.: Капраль М. Археографічна 
діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894-1914) // 
Львівська історична школа. - С.170).
24 НБУВ, IP, ф.262, № 97, арк.11.
25 Там само, № 102, 105.
26 Лист В.С.Євфимовського до М.С.Грушевського від 26 вересня 1927 р. // 
ЦДІАЇС України, ф.1235, оп.1, спр.470, арк.З-зв.

185



Поряд із завданнями евристичної археографії члени 
експедиції виконували й камеральну археографічну та й прос
то архівно-упорядкувальну роботу: документи (стовпці) не 
мали попереднього реєстру, сторінки були надзвичайно пере
плутані тощо. Ця робота також вимагали багато енергії та ча
су27. А завдання камеральної археографії визнавались за 
“особливо актуальну справу”: переглянуті документи реєстру
вались й описувалися з метою складення систематичного 
опису28. Одночасно складалася й картотека опублікованих 
документів29, які також перевірялися, в декількох були знай
дені помилки чи відзначався неповний текст30.

Співробітники експедиції описували стовпці за схе
мою, яку склав архівіст В.С.Євфимовський. Так, науковцям 
необхідно було “1) З’ясувати точно, до яких часів торкаються 
документи стовбця (роки і місяці); 2) Перечитати (чи уважно 
переглянути) “Акты Южной и Западной России” за ці місяці 
(також Костомарова -  Соловйова); 3) Кожний документ пере
вірити по картках каталогу (чи нема цього документа на карт
ці, всі похожі й близькі документи переглянути й порівняти); 
4) Зробити виборку для копіювання. Документи описувати й 
реєструвати за хронологічним порядком; 5) Після остаточної 
обробки скласти окремо опис стовбця”31. Власне, одна тільки 
ця схема дає можливість уявити обсяги робіт, які виконували 
учасники Археографічної експедиції.

Експедиція проводила роботу в Розрядному (Білго- 
родський, Новгородський, Грошевий, Севський й Приказний 
столи), Малоросійському, Посольському (Малоросійські,

27 Євфимовський В Кравцов Д. Археографічна експедиція катсдри історії 
України ВУАН // Україна. -  1929. -  Грудень. -  С.168.
23 Євфимовський В., Юркевич В. Археографічна експедиція катсдри історії 
України ВУАН // Україна. -  1927. -  Ки.4. -  С.221.
29 НБУВ, IP, ф.262, № 97, арк.11.
30 Євфимовський В., Юркевич В, Археографічна експедиція катсдри історії 
України ВУАН // Україна. -  1927. -  Кн.4. -  С.220.
31 НБУВ, IP, ф.262, № 64, арк.11.
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Польські, Кримські справи), Сибірському і Литовському при
казах. Робота постійними учасниками експедиції велась енер
гійно, особливо в 1926-1928 роках. Як писав В.С.Євфи- 
мовський, "архівна робота забирає ... в де-які дні не S годин, а 
трохи більше: доводиться робити довідки по виданих актах, 
упорядковувати вибраний в Архіві матеріал, перевіряти 
копії... Три дні на тиждень в Архіві бувають вечірні заняття, і 
іноді не вдержишся, щоб не просидіти в Архіві годин 8, коли 
хочеться закінчити якийсь стовбець чи проробити чорнову 
роботу, на яку шкода витрачати денний час”32. Це самовіддане 
заглиблення у скарбницю архіву дало привід одному із 
учасників Археографічної експедиції М.Н.Петровському 
жартома зауважити, що В.С.Євфимовський “в Москві зовсім 
акліматизувався. Скоро, напевно, буде прохати, аби його, як і 
Брюховецького, було одружено на московськой дЪвкЪ”33.

Одночасно Археографічна експедиція провадила під
готовчі роботи до видання автентичних універсалів Б.Хмель- 
ницького як 1-го тому “Українського дипломатарію”: той же 
В.С.Євфимовський вже у 1927-28 рр. склав повний реєстр всіх 
відомих з попередніх друкованих джерел і знайдених за 
попередні роки як в архівосховищах СРСР, так і за кордоном 
універсалів Богдана з точним означенням їх автентичності, 
місця зберігання, попередніх публікацій тощо. Окремо ним 
було складено і аналогічний реєстр листів Б.Хмельницького 
державно-дипломатичного характеру34. Оскільки видання 1-го 
тому дипломатарію мало носити палеографічно-археогра
фічний характер і було достатньо складним з технічного боку, 
то планувалось завершити його підготовку у 1931-1932 рр., а у

32 Лист В.С.Євфимовського до М.С.Грушевського від 16 жовтня 1927 р. // 
ЦДІАК України, ф. 1235, оп.1, спр.470, арк.4-4-зв.
33 Лист М.Н.Пстровського до М.С.Грушевського від 27 червня 1927 р. // Там 
само, спр.692, арк.З-зв.
34 Євфимовський В., Юркевич В. Археографічна експедиція каггедри історії 
України ВУАН // Україна. - 1928. -  Кн.6. - С. 206-207.
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1932-1933 pp. видати обсягом у 50 фотодруків35. На жаль, ці 
плани, як і багато інших, тоді не були втілені у життя, і лише 
сьогодні українські археографи повернулися до ідеї Михайла 
Грушевського видати корпус українських дипломатичних 
джерел36.

Крім роботи по виявленню документів на замовлення 
М.С.Грушевського, співробітники археографічної експедиції 
проводили також самостійну дослідну роботу. Так, наприклад, 
Д.О.Кравцов у 1926 р. вибирав матеріали до історії Запо
рожжя, точніше, “перебування московських ратних людей на 
Запорожжі в кінці ХУ111 ст.”37. Спочатку ця тема планувалась 
ним як промоційна праця, хоч зрештою її вузькість не 
вдовольнила Дмитра Овсійовича. Однак ця робота була 
оформлена у розвідку “Московські ратні люди на Запорожжю 
у ХУПІ ст.”, де ілюструвалась московська політика на Україні 
та її наслідки, що “з’явились неминучим результатом чужої і 
ворожої Запорожжю московської політики”38. Цю статтю 
Д.О.Кравцов планував вмістити у збірник “Полуднева 
Україна”, проте збірнику не судилося побачити світ.

Згодом, опрацьовуючи архівні справи Древле
хранилища, Д.О.Кравцов виявив документи, що стосувалися 
Разінщини в Україні. В даному випадку співпали інтереси 
двох сторін -  М.С.Грушевського, бо йшлося про селянський 
рух, а прихильність вченого до цієї теми не підлягає сумніву, і 
Д.О.Кравцова, який на пропозицію Михайла Сергійовича 
затвердив цю тему як свою промоційну працю39; одночасно з

55 Історичні установи Всеукраїнської Академії Наук в р. 1928/29 // Україна. - 
1929. -  Жовтень-лисгопал. -  С. 161.
36 Видавничим домом “Альтернативи” у 1998 р. був виданий перший том із 
започаткованої Інститутом української археографії та джерелознавства ім. 
М.С.Грушевського НАН України серії матеріалів до українського диплома- 
тарію. Див.: Універсали Богдана Хмельницького: 1648-1657 / Упорядники 
І.Крип’якевич, І.Бутич. -  К., 1998. -  383 + 32 с.
37 НБУВ, 1Р, ф.Х, № 8462, арк.б-зв.
38 Там само.
39 Там само, ф.262, № 112, арк. 1.
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цим почав готувати і одноіменний збірник документів. Однак 
справа затяглася. Між Д.О.Кравцовим, що перебував у 
Москві, а згодом у Ленінграді, з одного боку, і Архео
графічною комісією, що мала друкувати збірник, -  з іншого 
боку, виникли непорозуміння, терміни передачі збірника до 
друку переносилися, а згодом сумно відомі реформи початку 
1930-х рр. зовсім загальмували цю справу.

Паралельно із складанням збірника з історії Разінщини 
Д.О.Кравцов виявляв матеріали по Булавінському повстанню і 
його зв’язку із Запорожжям40. Проте ця робота, як і попередня, 
у той час завершена не була.

Готував збірник документів на базі фондів Древле
хранилища і С.В.Глушко. Продовжуючи розробляти тему з 
історії селянських рухів на Чернігівщині наприкінці XIX -  на 
початку XX ст., він у 1929-1930 рр. готував збірку матеріалів 
до історії селянських рухів на Чернігівщині за часів першої 
російської революції 1905-1907 рр.; одночасно збирав мате
ріали і з історії селянських хвилювань на Київщині41.

Продовжував розробляти свою наукову тему В.С.Єв- 
фимовський. Так, на підставі матеріалів, знайдених у “Древле- 
хранилищі”, він написав статтю “До історії військового суду 
та земельних відносин за часів Б.Хмельницького”. Після при
людного обговорення на засіданні Науково-дослідної кафедри 
12 квітня 1927 р.42 було ухвалено надрукувати її в “Науковому 
збірнику”43. А 15 та 29 січня 1929 р. на засіданні Історичною 
відділу НДКІУ аспірант В.С.Євфимовський, студіями якого 
керував сам М.С.Грушевський, зачитав перші розділи своєї 
промоційної праці “Московські воєводи на Україні за часів 
Богдана Хмельницького”44.

40 Там само, № 97, арк.14.
41 Там само, ф.Х, № 2988, арк.1.
42 НА ІІУ НАІТУ, оп.3, сир. 172, № 14, арк.11.
43 Євфіімосський В. До історії військового суду за Хмельниччини // Науковий 
збірник за рік 1927: Записки УНТ в КиТві.-Т.ХХУІ. - К., 1927. -С.27-35.
44 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 3, арк.77.
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Робота археографічної експедиції, перервана у 1930 р., 
мала неабияке значення для розбудови архівного підмурка 
української історичної науки. Навіть збирання матеріалів для 
синтетичної роботи М.С.Грушевського “Історія України-Руси” 
виправдовує доцільність її існування. Та й сьогодні, гадаємо, 
можуть прислужитися дослідниками зібрані і скопійовані уч
нями і співробітниками М.С.Грушевського матеріали з історії 
України, що зберігаються в Інституті рукописів НБУ ім. 
В.І.Вернадського та в Науковому архіві Інституту історії 
України.

Фольклорно-етнографічні експедиції також слід 
віднести до здобутків археографічної діяльності НДКІУ.

На відміну від Етнографічної комісії ВУАН, де 
існувала надзвичайно розгалужена мережа кореспондентів, які 
буквально завалювали комісію фольклорними записами45, 
Асоціація культурно-історичного досліду проводила зби
рацьку роботу головно власними силами. Це пояснювалось 
тим, що екстенсивний метод збирацтва, себто масова робота 
малопідготовлених записувачів, не задовольняла М.С.Грушев
ського, переконаного, що повинен бути свідомий методичний 
підхід до збирання етнографічних матеріалів, який має йти 
рука об руку із детальним методичним порівняльно- 
історичним аналізом здобутого матеріалу46.

Саме тому Кабінетом, а згодом і Відділом примітивної 
культури таке велике значення приділялося розробці методики 
збирацтва та методології комплексного обслідування 
України47. Зокрема, робилися спроби застосувати в Україні 
методичні підходи, вироблені європейськими етнологами з 
Французького Етнологічного Інституту та Лондонської

45 Див. список кореспондентів Етнографічної комісії (близько 200): 
Звідомлсння про діяльність Етнографічної комісії Української Академії 
Наук за рік 1926 // Етнографічний Вісник. -  1926. -  Кн.З. - С.182-183.
46 Див.: Грушевський М. Вступне слово // ПГ. - 1926. -  Вип. 1 -2. -  С.УII.
47 Див.: Звідомлсння Науково-лослідчої катедри історії України в Київі за рік 
1928/9 // Студії з історії України. - Т.З. -  С.УІ.
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Леплеївської школи48. А складання програм для збирання 
матеріалу, що виготовлялись разом із вступними інформацій
ними статтями, вважалося одним із найвідповідальніших 
завдань.

Зокрема, за час існування Кабінету примітивної куль
тури його співробітниками були складені такі програми- 
анкети: Пострижения й інші обряди, відправлені над дітьми і 
підлітками (М.С.Грушевським); Парубоцька й дівоцька гро
мада (Ф.Я.Савченком)49; Звичаї при виїзді в дорогу (К.М.Гру- 
шевською)50; Звичаї, зв’язані із закладинами будівлі 
(Л.П.Шевченко); Скотарство в світогляді й обряді української 
людності різних господарських зон (К.М.Грушевською, 
Л.П.Шевченко, Т.М.Гавриленком)51; Останки історичних пі
сень на Запорожжю (В.С.Денисенком)52; Поділ господарства 
між чоловіком і жінкою (К.М.Грушевською)53; Голе тіло як 
магічний засіб (К.М.Грушевською)54; Обрядовість хліба 
(Л.П.Шевченко)55; Про роль колективу у випадку смерті його

48 Див.: Культурно-історична комісія // Україна. -  1929. -  Липеиь-серпснь. -  
С. 171.
49 Надруковано: ПГ. -  1926. -  Вип.З. -  С.91-92.
50 Анкета, що зберігається в архіві 1МФЕ, чомусь підписана Л.П.Шевченко 
(Див.: Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог 
етнографічних програм (друга половина ХУІІІ-ХХ ст.). - К., 1994. -  С.51).
31 Нсавторизована анкета збсрігасгься в 1МФЕ. Див.: Боряк О. Матеріали з 
історії народознавства в Україні. -  С.55.
32 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України. -  Т. 1. -С.ГХ.
33 Надр.: ПГ. -  1927. -  Вип.1-3. -  С.43-44. (Авторство цієї анкети, що 
зберігається у фондах ІМФЕ, чомусь приписана В.Г.Кравченку. Див.: Боряк 
О. Матеріали з історії народознавства в Україні. - С.76).
34 Надр.: ПГ. -  1927. -  Вип.1-3. -  С.44. (Авторство цієї анкети, що 
зберігається у фондах ІМФЕ, також чомусь приписана В.ПКравченку. Див.: 
Боряк О: Матеріали з історії народознавства в Україні. - С.79-80).
33 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київі: Звідомлсння про 
діяльність Катедри в 1927/8 році // Студії з історії України. -Т .2 . -  С.Х.
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члена (В.С.Денисенком)56; Про дослідження чабанського і 
рибальського побуту (Т.М.Гавриленком)57 та ін.

Однак одних (навіть добре розроблених) програм було 
замало. Для того, щоб матеріал, зібраний на їх основі, був 
придатний для наукового використання, потрібні були ще 
кваліфіковані збирачі. В цьому плані велику роль відігравав 
курс з методології комплексного обслідування, який разом із 
збирацьким семінаром вела керівниця Кабінету примітивної 
культури К.М.Грушевська.

Основними районами, де проводились експедиції 
(екскурсії -  за тодішньою термінологією), були своєрідні “за
консервовані” райони на українських землях. Особлива увага 
зверталась на Полісся, Запоріжжя та загалом на Південну 
Україну.

Неодноразово у 1926-1930 рр. відбували екскурсії 
Л.П.Шевченко (на Полісся і Полтавщину), М.А.Жуковська (на 
Волинь), Т.М.Гавриленко (на Херсонщину і Київщину), 
В.С.Денисенко (на Херсонщину і Азовське море), Є.С.Смо- 
линська (на Київщину), П.С.Глядківський (на Чернігівщину), 
В.К.Стеценко (на Прип’ятське Полісся) тощо. Мали місце й 
колективні експедиції в райони Київського Полісся й 
Дніпрельстану58. Ці екскурсії, як зазначав М.С.Грушевський, 
дали “надзвичайно цінний і оригінальний, часами навіть 
сенсаційний матеріал”39.

З 1927-28 рр. вводиться нова форма обстеження -  
дослідження починають переводитись в напрямі моногра-

56 Діяльність Історичної секції Всеукраїнської Академії Наук та зв'язаних з 
нею Історичних установ Академії в році 1927. -  К., 1928. -С .17.
37 Див.: Анкети для дослідження чабанського і рибальського побуту на 
Великому Лузі / /П Г .-  І929.-В ип.З.-С .139.
38 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України. -  Т.1. -  С.ІХ; Науково-дослідча катедра історії України в Київі: 
Звідомлення про діяльність Катедри в 1927/8 році // Студії з історії України. 
-Т .2 .-С .ІХ .
39 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України.-Т.1.-С.ІХ.

192



фічиого комплексного опису окремих пунктів, тобто прийоми 
стаціонарного вивчення переплітались з екскурсійним 
вивченням відмінних з побутового погляду осередків. Так, на 
терені Полісся аспірантка Є.С.Смолинська почала стаціонарно 
проводити досліди у с. Глібівці на Київщині, а в районі 
Південної України для такої роботи було обрано с. Баштанку 
(разом із сусідніми селами -  Ново-Павлівкою та Буглаковою) 
на Миколаївщині, де студії проводили уродженці тих місць 
Т.М.Гавриленко та його брат у перших Ю.Т.Сербул60.

В цих селах під час дослідів у 1928-1930 рр. фіксу
вались пережитки обрядовості, фольклор й різні моменти еко
номічного життя, які мали найближче відношення до орга
нізації громади, зокрема розташування села, двору, органі
зація господарства, розклад щоденної і річної праці, збирались 
історичні пісні, робилися світлини тощо.

В останній період існування НДКІУ (у 1929-1930 рр.) 
робота також велась жваво. Продовжував досліди м. Городи 
на Чернігівщині як ярмаркового центру П.С.Глядківський61. 
Матеріали для роботи “Соціально-економічна диференціація 
цехів та їх вплив на Парубоцьку Громаду” збирала Л.П.Шев- 
ченко, яка вела розшуки на Придеснянщині (її “опорними” 
пунктами були с. Літки на Київщині та м. Остер на Чернігів
щині)62. За завданням Відділу примітивної культури досліджу
вали рибальський кіш на Дніпрельстані початківці В.С.Пара- 
сунько та студент ЮНО Т.Г.Коняка63 тощо.

Позбираний під час експедицій і стаціонарного обслі
дування матеріал не лягав у теки мертвим вантажем, а при
скіпливо вивчався і оформлявся у наукові розвідки. На базі 
новозібраних записів були написані роботи: “3 примітивного

60 Гавриленко] Т. З екскурсійних занять Кабінету Примітивної Культури // 
Україна. -  1929. -  Вересень. -  С.169; Гавриленко Т. З нових етнографічних 
обслідувань Полудневої України // Україна. -  1929. -  Грудень. - С. 169-171.
61 НБУВ, IP, ф.Х, So 2989, арк.1.
62 Там само, № 2986, арк. 1.
63 Там само, № 2991, арк. 1-2.
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господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господар 
ської магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого 
господарства” К.М.Грушевської (“поважна і цінна самостійна 
студія з сфери примітивної соціології”, як характеризував цю 
роботу М.С.Грушевський64), “Старші форми економічного 
побуту на Великому Лузі. Вівчарство і рибальство” та “Запо
рожець Данило Несват” Т.М.Гаврил емка, “Парубоцькі та 
дівоцькі громади на Україні” і “Пісні про Гнатка-братка, 
Гната-Голого й Голоту” Ф.Я.Савченка та ін.

Етнографічні матеріали, зібрані під час експедицій 
співробітниками НДКГУ, використовував і К.О.Копержин- 
ський, зокрема у праці “Календар народної обрядовості 
новорічного циклу. З історії новорічного циклу обрядовості”.

Добре організовані і методично забезпечені фольклор
но-етнографічні експедиції, які відбувались силами Асоціації 
культурно-історичного досліду, привнесли до скарбниці етно
графічної науки не одну сотню сторінок записаних матеріалів. 
Маємо надію, що доля зберегла для нас ці унікальні свідчення 
серед рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського ПАНУ, і ми 
невдовзі побачимо поклики на ці документальні збірки (разом 
із вказаними прізвищами збирачів) не лише у працях науков
ців 1920-х рр., але й у сучасних студіях.

Археографічна діяльність НДКГУ була різноплановою 
і широкоформатною. Археографічні та фольклорно-етно
графічні експедиції, які під орудою М.С.Грушевського та 
К.М.Грушевської вели у 1926-1930 рр. аспіранти та наукові 
співробітники кафедри, мали (і сьогодні мають) неабияке 
значення для розвитку як археографії, так і для історичної та 
етнографічної наук взагалі.

** Див.: Діяльність Історичної секції Всеукраїнської Академії Наук та 
зв’язаних з нею Історичних установ Академії в році 1927. -  К., 1928. -  С.17.
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2.7. Видавнича діяльність

Однією з умов нормального функціонування будь-якої 
наукової установи є видання збірників праць її співробітників, 
притому бажано, щоб друк носив періодичний характер.

НДКІУ мала відразу два таких серійних видання -  
“Студії з історії України Науково-дослідчої катедри історії 
України в Київі” та “Первісне громадянство та його пере
житки на Україні”, які за кілька років від часу їх заснування 
( 1926 р.) перетворилися на органи двох відділів кафедри.

“Студії з історії України” як збірник наукових праць 
побачив світ навесні 1927 р., хоча на титульному аркуші 1-го 
тому стоїть дещо інша дата -  1926 р. Це можемо вважати 
даниною фінансовому управлінню Укрголовнауки, яке кошти 
на 1-й том виділило у 1925/26 бюджетному році1.

На пленарному засіданні НДКІУ 21 вересня 1926 р. 
про цю дотацію було повідомлено аспірантів, а також заяв
лено, щоб вони подали праці, які мають, до друку. Зауважимо, 
що перед публікацією роботи були апробовані в кафедрі, 
зокрема О.І.Баранович зачитав роботу 21 вересня, В.Я.Ка- 
мінський -  15 жовтня, а І.Д.Мандзюк -  19 жовтня 1926 р. Всі 
роботи друкувалися під наглядом керівників аспірантів -  
О.С.Грушевського, П.В.Клименка та О.Ю.Гермайзе 
відповідно2.

Другий том “Студій” був присвячений “високоповажа
ному керівникові Михайлу Серієвичу Грушевському з нагоди

1 Див.: НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № П, арк.27-зв., 29; Науково-дослілча 
катедра історії України в Київі // Студії з історії України. — Т.І. — С.ХУП.
2 Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії України. 
-Т .І.-С .Х У И .
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шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової 
діяльності” і виданий у 1928 р.3 коштом Державного видав
ництва України та Ювілейного комітету (на титулі тому також 
зазначена інша дата -  1929 р.)

Взагалі кошти на другий том шукалися надзвичайно 
довго. Так, ще 23 грудня 1926 р. мала президія Укрнауки роз
глядала заяву про нові асигнування на черговий том “Студій” і 
вирішила новий том “друкувати на рахунок 2S аркушів, при
значених на Катедру в біжучому році, або включити в 
академічні видання...”4. Тобто начебто згода була дана, проте 
джерело фінансування не визначалося.

Ще більш загадковою є постанова тієї ж малої президії 
Укрнауки від 31 травня 1927 р. Тоді М.С.Грушевський звер
нувся до президії Укрнауки із заявою про закладення “до бюд
жету на 1927/8 р. 1500 карб, на другий том “Студій”, щоб про
довжити це видання, як збірки перед усім відчитних праць 
аспірантів кафедри. Такий збірник дуже пожаданий, - підкрес
лював керманич НДКГУ, - і тому кафедра просить Президію 
вжити всіх заходів, щоб забезпечити його продовження”5. 
Президія ж ухвалила: по-перше, видання Студій” забезпечити, 
а по-друге, “в справі дотацій через відсутність відповідних 
коштів відмовити”6. Це унікальне рішення, де перший пункт 
повністю заперечувався другим, змусило М.С.Грушевського 
шукати інші джерела фінансування і спричинилося до зволі
кання із друком П-го тому.

Зрештою, подібні труднощі чекали і на третій том 
збірника, прохання виділити дотацію на який М.С.Грушев
ський подав до Укрнауки завчасно -  ще у жовтні 1928 р.7. 
Проте третій том побачив світ аж у 1930 р.

3 НА 11У НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.133.
4 ЦДАВО України, ф.Ібб, оп.6, спр.601, арк.96.
5 Там само, спр.5915, арк.16.
6 Там само, арк.14.
7 НА 1ІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.133.
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У 1930 р. передбачалось оприлюднити і ГУ-й том “Сту
дій” (обсягом у 15 друк, арк.)8, однак цим планам вже не суди
лося збутися.

Наведемо деякі статистичні дані, що характеризують І-Ш 
томи “Студій”.

Таблиця 2.7.1. “Студії з історії України”: кількість статей

Т.І ТЛІ Т .ІІ
І

Всього

Кількість розвідок 3 10 3 16
в т. ч. промоційних праць 3 5 2 10
в т. ч. інших праць аспірантів - 1 - . 1

~,в т. ч. праць наукових співробітників - 2 - 2
в т. ч. праць дійсних членів - 2 - 2
Звідомлсння про діяльність НДКІУ 1 1 1 3
Всього 4 11 4 19

Цікавими є і дані про склад авторського колективу “Студій”. 

Таблиця 2.7.2. “Студіїз історії Україниавт ори статей

Прізвища авторів т л ТЛІ ТЛІІ Всього
1. Баранович 0.1. 1 - 1 2
2. Гермайзе 0.10. - 1 - 1
3. Глушко С.В. - 1 - 1
4. ГрушевськиЙ М.С. 

(звідомлення)
1 1 1 3

5. Камінський В.Я. 1 - 1
6. Карачківський М.Ф. - 1 - 1
7. Копержинський К.О. 1 - 1
8. Кравченко 1.1. - 1 - 1
9. Мандзюк 1.Д. 1 - - 1
10. Нсчипоренко П.І. - 1 - 1
11. Степанишина О.М. - 1 1 2
12. Ткаченко М.М. - 1 - 1

'Там  само, арк.279.
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П ривита авторів Т.І Т.ІІ Т.ІІІ Всього
13. Федоренко П.К. - 1 1 2
14. ШамрайС.В. - 1 - 1
Всього 4 11 4 19

Як бачимо, в 3-х томах “Студій” М.С.Грушевський 
надрукував 16 робіт (не рахуючи звідомлень НДКІУ, які писав 
сам керівник кафедри) 13 науковців. Отже, авторський колек
тив «Студій» можна назвати доволі представницьким.

На відміну від “Студій” часопис “Первісне грома
дянство і його пережитки на Україні” вийшов у 1926-1929 рр. 
у 8 випусках. Він жодною мірою не дублював ані орган Етно
графічного товариства -  “Записки Етнографічного товарист
ва”, ані орган Етнографічної комісії ВУАН -  “Етнографічний 
вісник”, а був оригінальним етнографічним і соціологічним 
виданням.

Виокремлював його з-поміж інших передусім підза
головок “примітивна культура та її пережитки на Україні, 
соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному ос
вітленні”. Ця назва начебто підкреслювала думку М.С.Гру- 
шевського про те, що преісторія мислі і словесної творчості, 
обряду, моралі і права повинна бути так само розроблена, як і 
преісторія техніки і пластичного мистецтва, до того ж як у 
житті окремих народів, так і великих комплексів людства -  
рас чи континентів9.

А головні завдання, поставлені перед часописом 
академіком, випливали із розуміння М.С.Грушевським того, 
що стадія примітивного життя -  дуже велика і не завжди чітка 
-  “сягає в безконечно далекі глибини людського життя. Але в 
деяких ділянках вона часом держиться живо і діяльно серед 
значного культурного поступу в інших сферах...”. Втім, таких 
архаїзмів, підкреслював вчений, не так вже й багато, і вони не 
можуть пояснити всього, тому “потрібно грунтовне пророб
лення матеріалу даного нижче культурними народами в його

9 Грушевський М.С. Вступне слово // ІїГ. -1926. -  Вип. 1-2. -  С.ІІІ.
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цілості, щоб виходячи в ід  н ь о г о  (тут і далі виділено 
М.С.Грушевським. -  О.Ю.), а не від самого тільки нашого, ук
раїнського матеріалу, шукати за переживаннями нижче куль
турних форм світогляду, творчості і соціальних взаємо
відносин в нашім українськім життю. Сею дорогою з н и з у  
таких переживань відкриється незмірно більше, ніж коли 
будем йти тільки з г о р и , від українського побуту й творчості, 
і тільки сею роботою згори і знизу здобудемо тверду підставу 
для української преісторії”10.

Ці методологічні засади логічно вилилися у дезиде
рати, поставлені М.С.Грушевським і перед часописом, і перед 
Асоціацією, в тому числі перед Кабінетом примітивної куль
тури НДКІУ. Ними академік вважав: “Ґрунтовне студіювання 
всього, що робиться в досліді пережитків примітивної куль
тури у народів слов’янських, індоєвропейських та всіх прилег
лих до України територій.

Студії інтелектуальної і соціальної культури нижче- 
культурних народів взагалі як матеріалу для вияснення під
основи сих пережитків.

Систематичне дослідження українського фольклору і 
побуту особливо в найбільше законсервованих частинах 
України, щоб узяти все, що ще можна взяти для дослідження 
пережитків старого світогляду і побуту.

Детальне, можливо скрупулятне, методичне дослід
ження українського фольклорного, нового і давніше зібраного 
матеріалу під сим кутом: реконструкції старого світогляду і 
соціальних принципів за поміччю літературного і побутового 
матеріалу -  виявлення в нім переживань старого світогляду і 
соціальних відносин”11.

“Первісне громадянство”, що поставив собі передусім 
науково-дослідні завдання (а за дореволюційних часів етно
графи переважно тільки збирали матеріал і етнографія, зреш-

10 Там само. -  С.УІ. 
"Там  само.-С.УІ1.
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тою, обернулася в “збирацтво для самого збирацтва”, нато
мість статті дослідного типу дуже рідко з’являлися), зробив 
таким чином крок уперед. Годі й казати, що до нього ані в 
Україні, ані в Росії “такого наукового етнографічного органу 
власне не існувало”12.

Незважаючи на великі наукові здобутки вже перших 
випусків часопису, фінансові труднощі торкнулися і “Первіс
ного громадянства”. В липні 1926 р. вийшла перша книжка 
журналу як 1-й і 2-й випуски за 1926 р., де заради вміщення у 
номер можливо більшої кількості матеріалу було застосовано 
дуже густий друк (на 160 сторінках розмістилася 751 тисяча 
авторських знаків13, тобто майже 19 друкованих аркушів). А 
весною 1927 р. побачив світ третій випуск 1926 р. (10 авт. 
аркушів). Наступний річник (випуски 1-3 за 1927 р.) вийшов із 
запізненням через те, що Державне видавництво України, яке 
профінансувало випуски 1926 р., запропонувало передати 
часопис, як видання суто наукове, Укрнауці14. Укрнаука пішла 
назустріч і виділила часопису дотацію. Це, однак, викликало 
незадоволення в академічних колах, бо виділені гроші були 
призначені на друк інших академічних видань15.

Ця дотація викликала суперечливі почуття і у 
М.С.Грушевського, який передбачав подібне академічне обу
рення. Так, у листі до голови Укрнауки Ю.І.Озерського від 25 
жовтня 1927 року він писав: “Мині розуміється дуже приємно, 
що ... додано дотацію на “Первісне громадянство”, - що забез
печить її продовження. Але дуже недобре, що сю дотацію 
зроблено за рахунок Академії -  викроєно з її видавничого

12 Танан К. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Науковий 
щорічник за ред. Катерини Грушсвської. -  1927. Вип.1-3 // Червоний шлях. -  
1929. -Кн.1. -С.281.
13 Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії Украї
ни. -Т .1 . -С .ІХ .
14 Див.: Матяш /. Катерина Грушсвська: Життєпис, бібліографія, архіви. -  
К., 1997.-С.62.
15 Там само. -  С.62-63; Левченко М 3, Обвинувачення відкидаю...: Свідчення- 
спомини b  слідчої справи // Вісник ПАН України. -  1996. -  X® 3-4. -  С.64.
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бюджету. Се загрожує мені великими прикростями і усклад
неннями. Я ... і нову дотацію на “Первісне громадянство” 
прошу також перевести по бюджету Укрнауки, а не Академії. 
Се дуже важно для мене, і про се я дуже Вас прошу”16 
(підкреслено нами. -  О.Ю.).

Цей лист підтверджує, що М.С.Грушевський був 
непричетний до зазначених фінансових ігор щодо названого 
часопису, які велися поза його спиною, але кінець-кінцем 
приводили до академічного протистояння.

Зрештою, цю дотацію М.С.Грушевський все-таки прий
няв, але річник 1927 р. вийшов не лише із запізненням через ці 
переговори, але й у значно зменшеному розмірі (всі випуски в 
одній книзі, замість 22 проектованих аркушів було 15)17.

В “Первісному громадянстві” містилися статті і рецен
зії не лише співробітників і аспірантів НДКГУ, але й інших ук
раїнських вчених, а також роботи європейських дослідників, 
що підносило значимість видання до світових стандартів18. 
Крім того, часопис, що розсилався за 144 адресами (дані на 
1927 р.)19, сприяв зв’язку з європейськими науковими устано
вами, знайомив з українською культурою і виконував просвіт
ницьку функцію. Неабияке значення мали і програми етногра
фічних дослідів, що друкувалися в журналі.

На практиці реалізовувалось прагнення М.С.Грушев- 
ського популяризувати зазначені вище ідеї, “їх актуальність, 
невідкладність, зазначати шляхи їх здійснення та давати йому 
провід”20.

16 Лист М.С.Грушсвського до Ю.І.Озсрського від 25 жовтня 1927 р. // 
ЦДАВО України, ф. 166, оп.6, спр.5915, арк.69-зв.-70.
17 Див.: Науково-дослідна катедра історії України в Київі в 1927/28 році // 
Україна. -  1928. -  Кн.4. -  С 159-160.
18 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia... -С . 164.
19 Матям /. Катерина Грушсвська... -  С.67-68.
20 Грушевський М.С. Вступне слово // ПГ. -  1926. -  Вип.1-2. - С.УІІІ.
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Це підтверджує і статистичний аналіз “Первісного 
громадянства”. (Заразом маємо зауважити, що хоча часопис 
офіційно ділився на 2 відділи -  “Розвідки й замітки” та “Кри
тика й бібліографія”, у першому відділі можна знайти роботи, 
написані “з приводу” тієї чи іншої книги, які з певністю 
можемо вважати рецензіями. Тому при підрахунках ми їх 
зараховували до “рецензій”).

Таблиця 2.7.3. “Первіснегромадянство та його пережитки 
на Україні": кількість статей.

Зміст 1926 1927 1928 1929
Вип.
1-2

Вип.
3

Вип.
1-3

Вип.
1

Вип.
2-3

Вип.
1

Вип.
2

Вип.
3

Розвідки й 
замітки

9 6 8 6 6 5 4 3

Рецензії 12 11 14 8 15 7 7 7
Публікації
етнографіч
ного
матеріалу

1 2 1 5 4 1

Протоколи 
Асоціації 
Культурно- 
історично
го досліду

21.11
1925

06.06
1926

24.07

19.12

1926

21.01

11.12

1927

25.01

02.05.

1928

17.05

18.12

1928

15.01

16.04

1929

15.05-
27.06

1929

08.10--
09.12

1929

Всього 22 17 24 14 22 17 15 11

Таблиця 2.7.4. “Первісне громадянство та його пережитки 
на Україні”: автори статей (усього 36 авторів)

Прізвища
авторів"

1926 1927 1928 1929 Разом
1-2 3 1-3 1 2-3 1 2 3

Брик І. 1/0 1/0
В.Щ. 1/0 1/0

* Прізвища авторів, що жили поза межами УСРР, виділено зірочкою (*), 
прізвища співробітників і аспірантів НДКІУ виділено курсивом.

202



П р із в и щ а
а в т о р ів

1926 1927 1928 1928 Разом

1-2 3 1-3 1 2-3 1 2 3
В о зн як  М .* I/O“ 1/0 1/0 3 /0
Г а в р и л ен к о  Т .М . 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/8
Г л я д к ів сь к и й  П. 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1/5
Г р у ш с в с ь к а  К .М . 1/4 1/2 2 /4 0 /3 1/3 1/2 1/1 0/1 7 /20
Г р у ш с в с ь к и й
М .С .

3 /2 0/1 1/0 0/1 0 /2 4 /6

Д ен и се н к о  В .С . 0/1 0/1 1/1 0/1 1/3
Ж у к о в с ь к а  М .А . I/O 1/0
Зелен ім  Д .К .* 1/0 1/0
К ап ір о в  Є .Г .* 1/1 1/1 1/0 0/1 3/3
К ам ін с ь к и й  В .А . 1/0 1/0
К в іт к а  К .В . 1/0 1/0 I/O 1/0 4 /0
К о зл о в с ь к а  В .Є . 1/0 1/0
К о л ес с а  Ф .М . * 1/0 0/1 1/0 2/1
К о п с р ж и н с ь к и й
к.о. 1/1 0/1 1/1 1/1 1/2 1/0 1/0 6 /6

К р ав ч е н к о  В .Г . 0/1 1/0 1/1
Л у го в с ь к и й  Б .Л . 1/0 0/1 1/1
М ал и н к а  О . 1/0 1/0
М и с ь к о  Є . 0/1 0/1
П р у с  В. 1/0 1/0
Р ів с  П ол ь  * 1/0 1/0 2 /0
Р у б ай л о  В . 0/1 0/1
С ав ч е н к о  Ф .Я . 1/1 1/1 1/0 0/1 1/0 1/0 5/3
С и л ь ч е н к о  В .М . 0/1 0/1
С ік ш ю  І.Д . 0/1 0/1
С л астъ о н  О .Г . 1/0 1/0
С м о л и н с ь к а  Є .С . 0/1 0/1 0/1 0 /3
С п с р а н с ы ш ЛМ.Н.* I/O 1/0

С тсп о в н ч  АЛ. 0/1 1/0 0/1 0/1 1/3

Г угк івськи й  П .А . 1/0 1/0

Ш е в ч ен к о  Л .П . 1/0 1/0 0/1 0 /2 1/1 3 /4

Ш л ю б с ь к и й  0 * 1/0 1/0

Ш т с п а  К .Т . 1/2 0/1 1/2 0/1 0/1 0/1 2 /8

Ю р к св и ч  В .Д . 0/1 0/1

Я к и м о в и ч  С . 1/0 1/0

”  У графах позначено кількість статей та кількість рецензій автора через од-ну 
риску, наприклад “1/2” означає, що у автора в цьому випуску часопису 1 стаття 
і 2 рецензії. Публікацію етнографічних матеріалів вважаємо за статтю.
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Редактором “Первісного громадянства” була К.М.Гру- 
шевська, керівниця Кабінету примітивної культури НДКІУ (в 
“Студіях” функції редакторів виконували керівники аспіран
тів). Допомагав їй прискорювати випуски часопису П.С.Гляд- 
ківський21.

“Первісне громадянство” отримало високу оцінку як 
вітчизняних, так і не-українських дослідників. Зокрема акад. 
А.М.Лобода відзначав, що студії з “Первісного громадянства” 
свідчать про те, що “молодь у акад. М.Грушевського добре, 
ретельно працює, щорічник безумовно цікавий і заслуговує на 
увагу”22; а акад. Є.Карський називав часопис “дуже цінним 
виданням”23.

Цікаву характеристику дав часопису один із вчених, 
який заховався під псевдонімом “К.Танан”. У 1929 р. прихиль
ний до Відділу примітивної культури та його співробітників 
дослідник писав: “Наукова позиція журналу цілком виразна. 
Він близький до французької соціологічної школи, до її мате
ріалістичного напряму й займає негативну позицію до австрій
ської (культурно-історичної) школи патера В.Шмідта, що ви
росла з кадрів клерикалізму і вносить у науку тенденційну 
ідеологію християнського правовірства”24.

М.С.Грушевським передбачався вихід 1-го та 2-го ви
пусків за 1930 р. (кожний в 9 аркушів друку, накладом, як зви
чайно, в 3 тис. примірників)25, для них вже були готові роботи 
(зокрема, мали бути надруковані роботи М.Петровського “З

21 Див.: Лист П.С.Глялківського до К.М.Грушевської від 7 травня 1927 р. // 
ЦД1АК України, ф. 1235, оп.1, спр.1020, арк.1.
22 Лобода А. [Рсц. на:] Первісне громадянство та його пережитки на Україні: 
Науковий щорічник за ред. Катерини Грушевської. -  Вип.1 і 2. - Київ, 1926. 
// Етнографічний вісник. -  1926. -  Кн.З. -  С.173.
23 Див.: Лист Є.Карського до К.М.Грушевської від 3 жовтня 1928 р. // 
ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1021, арк.13.
24 Див.: Танан К. Праця Відділу примітивної культури і народної творчості 
Ііауково-дослідчої катедри історії України в Київі // Червоний шлях. -  1929. 
->fe 1.-С .254.
23 НА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.279; НБУВ, IP, ф.Х, № 1851, арк.1.
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історії чарівництва в старій Україні”26, продовження студії 
Т.М. Гавриленка “Старші форми економічного побуту на Ве
ликому Лузі”, промоційна праця П.С.Глядківського “До соціо
логії казки”, розвідки Ф.М.Колесси, Л.П.Шевченко, Є.С.Смо- 
линської, К.Т.Штеппи, В.Проппа та ін.)27, але часопис, що 
тільки-но став на ноги, був ліквідований, як і сама Асоціація 
культурно-історичного досліду.

До здобутків НДКІУ слід також віднести видрук окре
мих відбитків промоційних студій аспірантів, а також видан
ня, які були готові до друку ще 1930 р., однак опубліковані бу
ли дещо пізніше (зокрема роботи О.І.Барановича, В.Д.Юрке- 
вича). (Див. Додаток б).

На жаль, праці С.В.Глушка (“Селянські рухи на Черні
гівщині 1905-1906 рр.” в 25 друк, арк.), Д.О.Кравцова (“Разін- 
щина на Україні” в 12 друк, арк.), О.Я.Павлика (“Політичні 
партії на Галичині в другій половині XIX ст.” в 10 друк, арк.), 
К.Є.Антиповича (“Міста на Україні”, 3 друк, арк.), В.Я.Камін- 
ського (“3 селянських заворушень на Правобережній Україні 
XIX ст.”, 13 друк арк.), заплановані до друку у 1930-1931 рр.28, 
світу не побачили.

Підсумок видавничої діяльності НДКІУ підвів ще 28 
травня 1930 р. секретар кафедри С.В.Глушко листом до видав
ництва ВУАН. У звіті про видання, як побачили світ під гри
фом кафедри від моменту її заснування, йдеться про 17 назв. 
Це 3 томи “Студій з історії України”, 8 випусків “Первісного 
громадянства”, а також 6 окремих відбитків промоційних

26 Надр.: Сіверянський літопис. -  1996. - №1. - С.110-114. На жаль, в даній 
публікації, яку здійснили О.Коваленко та С.Дмитрієнко, не було зазначено, 
для якого часопису призначалася ця робота
27 Див.: Матяш /. Катерина Грушсвська... -  С.69-70; Проекти І та II випусків 
“Первісного громадянства” за 1930 р. опубл.: Матяш І.Б. “Первісне 
громадянство” -  перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х 
років XX ст. (за матеріалами архівного фонду) // Рукописна та книжкова 
спадщина України. - Вип.З. -  К., 1996. -  С.219-220.
2* Див.: Архів Президії НАН України, ф.Р-231, оп.1, спр.49 (План 
видавництва ВУАН на 1931 р.), арк.95-100.
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студій аспірантів О.І.Барановича (у 2-х частинах), І.Д.Манд- 
зюка, Л.О.Окиншевича, О.М.Степанишиної, С.В.Шамрая29. За 
сім неповних років існування це був значний успіх. Зазначені 
видання без перебільшення можна назвати “дзеркалом 
української історіографії 1920-1930-х рр.”30, яку вони гідно 
репрезентували у світовій науці поряд з іншими виданнями 
Історичної секції ВУАН.

»  Див.: НА ІІУ НАЛУ, оп.З, спр.170, № 6, арк.332-332-зв.
30 Сохань П.С.. Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. М.С.Грушсвський і 
Academia... -  С.163.
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2.8. Ліквідація кафедри та подальші долі Ті співробітників

“Початок кінця” НДК1У припадає на кінець 1929 р., 
коли почалися різкі зміни в структурі Історичних установ 
М.С.Грушевського1. Адже, як писав у невидрукуваному звіті 
про діяльність Історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею 
Історичних установ у 1929-1930 рр. акад. М.С.Грушевський, 
“на чергу дня стали інші мірила цінності [наукової] роботи: 
наскільки вона відповідає практичним потребам моменту, 
вимогам робітничих і селянських мас, потребам соціаліс
тичного будівництва, домаганням державної практики, розвою 
техніки і виробництва”2. Натиск на інституції видатного ук
раїнського історика, їх реорганізація із знаком “мінус” (тобто 
ліквідація) та перейменування (із звуженням поля для дослі
дів) логічно привели до рішень, що були прийняті на березне
вій (1930 р.) сесії поширеної президії Історично-філологічного 
відділу. Тоді було принципово ухвалено злити Комісію істо
ричної пісенності із Культурно-історичною комісією, прилу
чивши до неї Кабінет примітивної іультури, а НДКІУ -  лікві
дувати3.

Незважаючи на таку постанову кафедра продовжувала 
планову роботу, зокрема на її засіданнях 11 березня, 22 квітня, 
13 та 16 травня 1930 р., крім вирішення організаційно-ка
федральних питань, були заслухані і обговорені промоційні

'Див.: Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла 
Гру шевського // УІ. -  1991-1992. - № 3 4  1-4. -  С. 152-154.
2 Звідомлення про діяльність Історичних установ ВУАН за 1929-1930 р., 
складене М.С.Грушсвським // Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. 
М.С.Грушевський і Academia... - С.271.
1 Там само. - С.276-277.
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робота аспірантів О.Я.Павлика, В.М.Костащука та Л.В.Мило- 
видова4.

Втім, нормальній праці страшенно заважали бюрокра
тичні вимоги про усілякі звіти, обстеження і перевірки -  як з 
боку Комісії по чистці апарату ВУАН, так і з боку бригад ро
бітничих колективів м. Києва5. Разом із іншими Історичними 
установами НДКГУ “дуже уважно” обслідувалась протягом 
двох тижнів влітку 1930 р. (тобто під час вакацій!)6, науковці 
замість відпочинку з’являлись на засідання, писали різно
манітні звіти7.

Однак 11 серпня 1930 р. з’являється підписана секре
тарем НДКГУ С.В.Глушком об’ява про те, що “всі товариші, 
дійсні члени, наукові співробітники і аспіранти Кафедри, які 
бажають одержати наукові командировки, мусять подати до 
секретаря Кафедри відповідні заяви про це, точно зазначивши 
куди, на який час і коли саме вони мають їхати”8. Тобто, 
попри всі негаразди, кафедра сподівалась на майбутню працю! 
А 14 і 15 вересня в ній відбулися два промоційні захисти -  
О.Я.Павлика та П.І.Нечипоренка, які, поміж іншим, засвід
чили високий рівень підготовки кадрів на базі НДКІУ. Як 
виявилось, ці промоції були останніми засіданнями Науково- 
дослідної кафедри історії України.

15 вересня 1930 р. НКО УСРР постановив об’єднати 
науково-дослідні кафедри в більші наукові організації -  інсти
тути, а ті, які мали аналогічні установи в Академії, просто 
закрити. Намагаючись зберегти кадри, М.С.Грушевський ще

4 ПА НУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 22, арк.123-!26.
5 Див.: Сохань П.С.. Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia ... - С. 125-126; Заруба В Розгром і знищення київської школи 
істориків Михайла Грушевського... - С.156.
* Звідомлення про діяльність Історичних установ ВУАН за 1929-1930 р., 
складене М.С.Грушевським // Сохань П.С.. Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. 
М.С.Грушевський і Academia... - С.277; НБУВ, IP, ф.Х, № 1686, арк.9.
7 Див., напр., лист О. і Ф. Савчснків до К.О.Студинського від 19 липня 1930 
р. // У півстолітніх змаганнях... -  С.597-598.
* НА ІІУ НАПУ, оп.З, сир. 170, № 6, арк.366.
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до того рішення подав думку об’єднати НДКІУ із академіч
ною Кафедрою історії українського народу, з якою вона була 
зв’язана, додавши штатні посади для тих співробітників 
науково-дослідної кафедри, що не мали посади в Академії 
наук. Та до цієї пропозиції керівники Наркомпросу не прислу
халися, і НДКІУ було просто закрито, її майно передано в 
Академію9, а аспірантів -  до Харківської науково-дослідної 
кафедри історії української культури акад. Д.І.Багалія. (До 
речі, лише одиниці з аспірантів НДКІУ М.С.Грушевського 
перейшли до Харківської кафедри). Одночасно із ліквідацією 
НДКІУ закінчив своє існування і Кабінет примітивної 
культури10.

Хоча після вересня 1930 р. подальші життєві шляхи 
дослідників, які працювали в НДКІУ під проводом М.С.Гру
шевського, розійшлися, долі їх були типовими.

Майже всі вони полишили наукову працю.
Майже всіх їх було репресовано.
Пережили страхітливі 1930-і роки -  одиниці, та й то 

здебільшого поза межами радянської України.
Від окраси української історичної науки -  Науково- 

дослідної кафедри історії України в Києві -  залишилися самі 
руїни.

Новітня українська історіографія вже збагатилися біо
графічними начерками про декотрих із співробітників та аспі
рантів НДКІУ. Аби уникнути зайвих повторень, ми передусім 
намагатимемось висвітлювати життєві тернії тих, про кого в 
історичній літературі ще немає ґрунтовних наукових студій 
або наведені в біографічних розвідках відомості неповні або

9 Іронією долі до участі в Комісії, утвореної для передачі майна НДКІУ і 
скла-деиня приймального акту від ВУАН, було залучено колишнього 
аспіранта кафедри, а у 1930 р. завідуючого видавництвом ВУАН 
Л.О.Окиїїшевича. Див.: Архів Президії НАЛУ, ф.Р-251, оп.1, снр.43, арк.103.
10 Звідомлення про діяльність Історичних установ ВУАН за 1929-1930 р., 
складене М.С.Грушсвським // Сохань П.С., Ульяновський В.І.. Кіржаєв CM . 
М.С.ГрушевськиЙ і Academia ... - С.277.
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неточні". (Короткі біографічні дані про всіх, хто працював на 
форумі НДКІУ, наведені в Додатку 3).

Антипович Кость Єрофійович (у 1925-1929 рр. -  ас
пірант НДКГУ) у 1930 р. став професором КІНО, де викладав 
курс історії Росії12. Не полишав він і працю у ВУАН: був спів
робітником Комісії для виучування соціально-економічної іс
торії України ХУШ-ХІХ ст. (КВСЕІУ)" та Історично-геогра
фічної комісії14, а у 1934 р. -  науковим співробітником Істо
рично-археографічного інституту, під час роботи у якому по
дав до друку працю “Монополістичний капіталізм на Стапін- 
щині” (5 друк. арк. + 2 арк. документів)15. Після закриття 
Історично-археографічного інституту К.Є.Антипович обійняв 
посаду київського обласного інспектора охорони пам’яток 
культури16. Є дані також про працю вченого у Лаврському 
музеї у Києві та про його арешт у 1935 р.17. А за свідченнями 
Л.О.Окиншевича, Кость Антипович, рятуючись від репресій, 
переїхав до Республіки німців Поволжжя, де працював профе
сором в педагогічному інституті18. Помер вчений 1949 року19.

Артеменко Павло Іванович (у 1924-1926 рр. -  канди
дат в аспіранти НДКІУ) отримав вищу освіту у 1924-1928 рр. у 
Київському інституті народного господарства, економіст. У 
1930-1934 рр. після закінчення Вищих інженерних курсів 
геологів-розвідників працював у системі Укргеологтресту, ке-

11 Біографічні дані про науковців вважаємо за доцільне подавати за абеткою.
11ЦДАВО України, ф.3561, оп.1, спр.251, арк.26-28.

Див.: Верба І.В. О.П.Оглоблин // УІЖ. -  1995. - № 5. -  С.93.
14 НБУВ, IP, ф.Х, № 8506, арк.4.
15 Там само, № 1769, арк.74.
16 Див.: Верба /., Юркова О. Український сфрагіст Кость Антипович: 
замальовка до портрета // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 
27-29 березня 1997 р.): Матеріали.-К .,  1997.-С.12.
17 Див.: Полюшко Г. Советское правительство несколько раз грабило 
Лаврский музей в Киеве // Факты. -1999. -1 8  мая.
'* Окіншевич Л. Моя академічна праця в Україні. - Львів, 1995. -  C.S3.
19 Див.: Список співробітників ВУАН (1924-1928) // Історія Національної 
академії наук України. 1924-1928: Документи і матеріали. - К., 1998. - С.604.
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рував геологічною партією20. Він був арештований 5 листо
пада 1934 р.21 і звинувачений в тому, що “не маючи прямого 
відношення до Інституту народної освіти, приймав участь в 
етнографічному гуртку, яким керував націоналіст Гавриленко, 
один з найближчих співробітників ак. Грушевського”22. Спра
ва П.І.Артеменка за браком доказів у березні 1935 р. була при
пинена, і Павла Івановича звільнено з-під варти. Подальша 
його доля невідома.

Баранович Олексій Іванович (у 1924-1926 рр. — аспі
рант, у 1926-1930 рр. -  науковий співробітник НДКІУ) після 
ліквідації кафедри ще кілька років працював у ВУАН -  в 
Археографічній та Історично-географічній23 комісіях і в 
КВСЕІУ24. У 1934 р. він -  науковий співробітник Історично- 
археографічного інституту, після закриття якого був звіль
нений з ВУАН і переїхав до Сімферополя25, де став професо
рувати в ІНО26, а згодом перебрався до Москви. Там він 
працював у вузах, а потім - в Інституті історії АН СРСР. У 
1946 р. науковець захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук, у 1951 р. став доктором 
наук. Втім, навіть змінивши український ґрунт на російський,

20 ЦДАГО України, ф.263, оп.І, спр.44125 (архівно-слідча справа П.І.Арте- 
мснка), арк.9.
21 Там само, арк.49.
22 Там само, арк.50.
^Там само, №.1770, арк.75.
24 Див.: Верба І,В. О.ГШглоблин // УІЖ. -  1995. - № 5. - С.93.
25 Відомо, що паспорт науковцю у 1949 р. був виписаний в Сімферополі. 
Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.І, спр.52028 ФП (архівно-слідча справа 
В.Д.Юркевича), т. 1, арк.76.
26 Окітиевич Л. Моя академічна праця в Україні... -  С.53.
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ОЛ.Баранович не полишав досліджувати історію України27. 
Помер історик 3 травня 1961 р.28.

Бованенко Дмитро Семенович (у 1925-1926 рр. -  ас
пірант НДКГУ), як вже згадувалось, наприкінці 1926 р. 
перейшов на економічний відділ кафедри марксизму-лені- 
нізму при ВУАН, де провчився до 1930 р.29. Отримавши статус 
наукового співробітника, він у 1929-1933 рр. працював у 
КВСЕГУ30, а у 1931-1933 р. ще й в Комісії торгу й транс
порту31, читав курси з “Історії економічних навчань” та “Істо
рії розвитку народного господарства СРСР” у Київському хі- 
міко-технологічному інституті, з якого наприкінці 1934 р. був 
звільнений “за відверте протягування та пропагування в своїх 
друкованих працях націоналістичних теорій”32. В ці роки вче
ний також викладав у Київському інституті народного гос
подарства та в інституті харчової промисловості33. У 1934- 
1936 рр. Д.Є.Бованенко працював як економіст в Укрфімраді, 
а з 1936 до 1937 р. -  у Держплані УРСР34. Арештований 11 ве
ресня 1937 р. і звинувачений у контрреволюційній пропаганді, 
Дмитро Семенович себе винним не визнав33. Був засуджений 
до 10-ти років виправних робіт і висланий спочатку до

27 Див.: Юркова О. Дослідження О.І.Барановичсм магнатського господарства 
Волині ХУІ-ХУІН ст. натерені Науково-дослідної кафедри історії України у 
Києві (1924-1930 рр.) // УІ. - 1996. - № 1-4. - С.314-318. 
м Див.: Олексій Іванович Баранович: [Некролог] // УІЖ. -  1961. - № 5. -  
С.І73; Алексей Иванович Баранович: [Некролог] // История СССР. -  1961. - 
X a5.-C .246.
29 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.37458 (архівно-слідча справа Д.Є.Бова- 
ненка), арк.12.
10 Див.: Верба І.В. О.П.Оглоблин // У1Ж. -  1995. - Xs 5. -  С.93.
11 Архів Президії НАН України, ф.Р-251, on. 1, спр.49, арк.44. 
и  ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.37458, арк.7.
33 ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.646 (особова справа Д.Є.Бованенка), 
арк.4.
м ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.37458, арк.14,38. 
и  Там само, арк.4,27.
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Біробіджану, а потім до сумно-відомої Бухти Нагаєво -  Верх
ній Хатинах, де помер 12 лютого 1942 р.36.

Бойко Іван Давидович (у 1929-1930 рр. -  аспірант 
НДКІУ) був чи не єдиним аспірантом кафедри М.С.Грушев- 
ського, хто перейшов до аспірантури Харківської науково- 
дослідної кафедри історії української культури37. (Рік нав
чання на науково-дослідній кафедрі М.С.Грушевського нау
ковець з того часу не афішував38). Одночасно -  у 1931-1935 рр. 
він обіймав посаду вченого архівіста (потім старшого науко
вого робітника) у Центральному історичному архіві у Харкові, 
також викладав в Харківському державному університеті39.

По війні І.Д.Бойко захистив кандидатську і докторську 
дисертації, працював в Інституті історії та Інституті мис
тецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Помер 
досліднику 1971 р.40.

Гавриленко Тодор Матвійович (у 1925-1928 -  канди
дат в аспіранти, 1928-1930 рр. -  аспірант НДКІУ) після ре
організації НДКІУ спочатку працював науковим співро
бітником на кафедрі передісторії України акад. Д.І.Явор- 
ницького41. Коли на початку 1934 р. кафедру було передано до 
новоствореного Інституту історії матеріальної культури 
(ІІМК) ВУАН, науковець став його співробітником42. В інсти
туті дослідник виконав працю “Начерк з історії первісного 
рабства”, яка у 1935 р. отримала схвальний відгук акад.

36 Там само, арк.29, 41 ,91-зв., 93.
37 Див.: Богдашина ОМ. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури. -  С. 85, 184.
38 Див.: Ткачова Л . Бойко Іван Давидович // Вчені Інституту історії України: 
Біобібліографічний довідник. Серія Українські історики. Вип.1. -  К., 1998. -  
С.21.
39 ЦЦАВО України, ф. 14, оп.І-Л, спр.54, арк.23; спр.50, арк.6; спр.65, арк.6.
40 Ткачова Л. Бойко Іван Давидович ... -  С.20-21.
41 НБУВ, IP, ф.Х, № 8506, арк.З.
42 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56706 (архівно-слідча справа Т.М.Гаври- 
ленка), арк.14.
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Б.Д.Грекова43. Та на початку 1936 р. Т.М.Гавриленка з інсти
туту було звільнено через “невиконання виробничого плану 
1935 р. і протягування у друкованій продукції антимарк- 
систських концепцій”44. Деякий час науковець працював в 
Архіві давніх актів, але у січні 1937 р. був звільнений, фор
мально -  за скороченням штатів, а по суті “за контррево
люційні, націоналістичні вияви, що мали місце в його науко
вих працях”43. Незважаючи на ці звільнення і формулювання, 
Тодору Матвійовичу пощастило стати вчителем київської 
середньої школи № 12*6, однак викладав він там лише кілька 
місяців, плануючи на запрошення акад. Б.Д.Грекова переїхати 
до Москви і працювати в Інституті історії47. Проте для 
реалізації задуманого досліднику не вистачило часу: 12 червня 
1937 р. він був заарештований48 і засуджений до 5 років 
концтаборів49. (Загалом прізвище Т.М.Гавриленка з'являється 
у документах ДНУ - НКВС з 1929 р. -  з процесу “Спілки 
визволення України (СВУ)”, під час слідства у справі якої про 
нього як про націоналіста згадували не раз. М.ПЛавлушков, 
приміром, свідчив, що “Гермайзе, Мандзюк, Гавриленко явля
ли собою немовби форпост СВУ в таборі зміновіховства”50. 
Науковцю тоді справді поталанило не бути заарештованим). 
Відбуваючи несправедливе покарання біля Маріїнську (в 
“Сиблагу” НКВС) Т.М.Гавриленко 23 березня 1939 р. помер51.

Гаєвський Степан Ю химович (у 1928-1930 рр. -  нау
ковий співробітник НДКГУ) у 1929 р. знайшов штатну посаду 
поза Києвом: став професором кафедри літературознавства в

41 Там само, арк.14-зв.
44 Там само, арк.14,57.
45 Там само, арк.51.
44 Там само, арк.9.
47 Особисте повідомлення доньки Т.М.Гавриленка Дії Тодорівни Вакуленко 
24 січня 1997 р. '
4,1 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56706, арк.5.
49 Там само, арк.72.
90 Там само, арк.73,82,210-зв.
51 Там само, спр.56914, арк.65 (див. також арк.61,65-66,67-69).
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Полтавському ІНО, де викладав курс давнього українського 
письменства до 1931 р., а потім перейшов на посаду керівника 
кафедри Криворізького інституту гірофосвіти52. Однак і тут 
довго не зміг залишитись: чи не відразу по приїзду С.Ю.Гаєв- 
ського на нове місце роботи почалося його цькування, широко 
підтримане місцевою пресою. У грудні 1931 р. він був змуше
ний повернутися до Києва після звільнення з інституту через 
те, що, начебто, “контрабандою протягував класово-ворожі 
концепції в літературознавстві”53. Змушений шукати заро
бітку, С.Ю.Гаєвський погоджується працювати контролером 
на Київській кінофабриці, однак у листопаді 1932 р. через ско
рочення штатів його знову звільняють54. 27 листопада 1932 р. 
науковця було арештовано органами ДПУ у справі “УВО”. 
“Мірою соціального захисту” радянських людей від 57- 
літнього науковця пропонувалось ув’язнення його у конц
таборі на термін у 5 років. Прокурор обвинувачення підтри
мав55. Проте судова трійка при колегії ДПУ УСРР 9 травня 
1933 р. постановила справу по відношенню до Гаєвського 
припинити і його з-під варти звільнити56.

Таке дещо несподіване рішення вимагає певного 
пояснення, адже у справі дослідника ніяких протестів проку
рора немає; зважати ж на “справедливість” вироків судової 
трійки не доводиться. Однак ми повинні звернути увагу на той 
факт, що у “досьє” Гаєвського зберігається одна непримітна 
довідка: “ 1-й спецвідділ ИКВС УСРР. Довідка. Із архівно- 
слідчої справи № 198547 по звинуваченню Гаєвського С.Ю. 
вилучена справа дф/ реєстраційний № 6425 і передана до 
агентурного фонду”57. Ймовірно, згода на співробітництво з 
чекістами, про що опосередковано свідчать довідка та поста-

52 Там само, спр.54892 (архівно-слідча справа С.ІО.Гаєвського), арк.40-41-зв.
53 Там само, арк.119.
54 Там само, арк.42-зв.
55 Там само, арк.43-47.
56 Там само, обкладинка.
57 Там само, арк.116.
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нова судової трійки, зберегла науковцю життя; однак про 
ступінь цієї співпраці ми сказати нічого не можемо через брак 
документів. Не маємо й морального права у чомусь зви
нувачувати СЛО.Гаєвського.

Подальша доля Степана Юхимовича у радянський час 
не була безхмарною. Після звільнення літературознавець виїз
дить до Середньої Азії, де кілька років працює в Казахстані та 
Узбекистані58, а напередодні війни повертається до України, 
де знаходить посаду в Кременчуцькому педагогічному інсти
туті59.

В часи німецької навали в Україну науковець зали
шився на окупованій території. Після приїзду у березні 1942 р. 
до Києва єпископа УАПЦ Ніканора і створення ним Вищого 
церковного управління для земель Східної України, С.Ю.Гаєв- 
ський приймає запрошення керувати судовим відділом управ
ління60, а також висловлює згоду бути єпископом. Пройшовши 
всі духовні передхіротонізаційні ступені, зокрема постриг у 
ченці та возведения у сан архімандрита, він 16 травня 1942 р. 
висвячується єпископом з іменем Сильвестра і титулом 
Єпископа Лубенського61. Однак, внаслідок воєнних подій; як і 
інші українські ієрархи, у 1944 р. Сильвестр покидає рідну 
землю, еміґруючи на захід. Восени 1945 р. Сильвестр потра
пив до табору для переміщених осіб у Мангеймі62, а з 1946 р. 
перебував в українському таборі у Новому Ульмі.

58 Haievsky, Sylvester // Encyclopedia of Ukraine. - Vol.2. - University of 
Toronto Press: Toronto, Buffalo, London, 1988. - P.l 13.
59 Див.: Чигрин M. Правлячі Єпископи: Влалика Сильвестр // Альманах з 
нагоди 40-ліття УАПЦ в Австралії і Новій Зсляндії. 1948-1988. - Сідней, 
1990.-С.64.
60 Див.: Лист єп. Ніканора до архиепископа ГІолікарпа від 21.04.1942 р. // 
Мар-тирологія Українських церков: У 4-х тт. - Т.1. Українська православна 
церква: Документи, матеріали, християнський самвидав України. - Торонто, 
Балтимор, 1987. - С.713.
61 Чигрин М. Правлячі Єпископи: Владика Сильвестр... - С.64.
62 Влаеовський /. Нарис історії Української Православної Церкви. -  ТЛУ (XX ст.). 
- Частина друга. - Нью-Йорк, Бавнд Брук, 1966. -С.293.
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26 червня 1949 р. разом із своєю старшою дочкою 
Лідією він приїхав до Австралії63. Хоча у березні 1950 р. мит
рополит Полікарп видав декрет про звільнення Сильвестра від 
чинного виконування єпископських обов'язків і переведення 
його в стан спочинку, він не визнав постанов ієрарха УАПЦ і 
розпочав самостійну церковну діяльність в Австралії64. 
Відіграючи помітну роль в австралійському церковному русі, 
у 1953 р. став єпископом-вікарієм архієпископа Івана (Дани- 
люка), а по смерті останнього був обраний правлячим єписко
пом з наданням титулу архієпископа Мельбурнського та Ав
стралійсько-Новозеландського65. В 1962 р. Владика Сильвестр 
з огляду на свій вік подав заяву про перехід у стан спочинку, 
яка була прийнята на початку 1963 р. 9 вересня 1975 р., про
живши майже 99 років, владика Сильвестр відійшов у 
Вічність.

Доля Гераашчука (Гарасимчука) Василя Івановича
(дійсний член НДКГУ у 1928-1930 рр.) достатньо повно висвіт
лена у документальних студіях львівського історика Я.Федо- 
рука66. Ми тут лише відзначимо, що у 1930-х рр. вчений пра
цював у жіночій учительській семінарії у Львові. Після 
розпуску НТШ у січні 1940 р. В.І.Герасимчук став старшим 
науковим співробітником Львівського відділення Інституту 
історії України АН УРСР (на жаль, біобібліографічних даних 
про науковця в нещодавно видрукуваному довіднику “Вчені 
Інституту історії України” немає). Переживши окупацію, істо
рик помер у Львові 1 вересня 1944 р.

63 Див.: Чигрин М. Сорок років Української Автокефальної Православної Церкви 
в Австралії й Новій Зсляндії // Альманах з нагоди 40-лптя УАПЦ. - С.43.
64 Там само.
65 Чигрин М. Правлячі Єпископи: Владика Сильвестр. - С.63.
66 Див.: Федорук Я. Василь Герасимчук: його життя і відносини з Михайлом 
Грушевським //УІ. -  1996. - № 1-4. -  С.285-290; Федорук Я. Василь 
Гарасимчук та його невидані “Матеріали до історії козаччини ХУІ1 в.” // 
Львівські історичні праці. Джерела, вип.1: Гарасимчук В. Матеріали до 
історії козаччини ХУІЇ в. -  Львів, 1994. -С . 12-47.
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Життєвий шлях Гермайзе Осипа Ю рійовича (у 1924- 
1929 рр. -  дійсний член НДКІУ) також знайшов відображення 
у працях сучасних науковців67. Однак і до цього часу 
залишилось ще багато неясностей у житті О.Ю.Гермайзе після 
його арешту 1929 р. у справі “СВУ”, коли він був засуджений 
до S років позбавлення волі. Вже відомо, що ці роки вчений 
провів у Ярославському політізоляторі та на Соловках. (До ре
чі, С.О.Підгайний згадував, що за його відомостями О.Ю.Гер
майзе разом із М.Є.Слабченком, проф. Барбаром, проф. 
Чехівським та Миколою Павлушковим перебував на Соловках 
до 1937 р. в одному з таємних, так званому “Савватієвському”, 
ізоляторі68). Деякі сучасні дослідники стверджують, що після 
відбуття терміну ув’язнення О.Ю.Гермайзе з 1934 р. проживав 
як адміністративно засланий у Саратові. Разом з тим існують 
ще спогади відомого літературознавця Григорія Костюка, в 
яких йдеться про свідчення колишнього наукового співро
бітника Інституту Шевченка Василя Сидоровича Бойка. За 
словами Бойка, він у 1934 р. зустрів у Верхньоуральську, де 
тоді працював в місцевому педагогічному інституті, Осипа 
Гермайзе і навіть запропонував йому працю у міському архі
ві69. (Ці дані потребують перевірки: на жаль, наші звернення 
до співробітників архіву Верхньоуральську Челябінської об
ласті залишились без відповіді. Можливо, саме через Верхньо- 
уральськ пролягав шлях історика до Саратова). Також стало

67 Скляренко Є.М. У сфабрикованій справі “СВУ” (Й.ІО.Гермайзс) // Реп
ресоване краєзнавство (20-30-і роки). - К., 1991. - С. 129-133; Водотика С.Г., 
Кондрашов В.Ф. О.Ю.Гермайзе // УІЖ. - 1992. - № 12. - С.80-90; Водоти
ка С , Мазур /. Творча спадщина визначного українознавча: До сторіччя з 
дня народження Осипа Гермайзе // Київська старовина. - 1992. - № 6. - 
С. 104-111; О.Ю.Гермайзе // Репресоване “відродження” / У поряд. 
О.І.Сидоренко, Д.В.Табачник. - К., 1993. - С.116; Юркова О. Гермайзе Осип 
Юрійович // Українські архівісти: Біобібліографічиий довідник. -  Вип. 
перший (XIX ст. -  1930-ті рр.). -  Км 1999. -  С.86-87.
w Див.: Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках: Спогади 1933- 
1941. -  Б/м: Вид-во “Прометей”, 1947. -  С.65.
69 Див.: Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. -  4.1. -  С.412.
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відомо, що у жовтні 1937 р. О.Ю.Гермайзе знову було 
заарештовано, а 8 грудня засуджено до 10 років таборів70. 
Після процесу у Саратові (тоді разом із вченим засудили цілу 
групу відомих в 1920-х роках українців, зокрема Н.А.Ко- 
цюбинську та Ф.Я.Савченка71) О.Ю.Гермайзе покарання від
бував на півночі Комі, працюючи завідуючим табірних бібліо
тек. 1944 р. його було засуджено втретє -  знову до 10 років 
ув’язнення. Точної дати і місця смерті вченого встановити не 
вдалося -  дослідники називають як 1953 рік72, так і 1958 рік.

Глушко Сильвестр Васильович (у 1924-1928 рр. -  ас
пірант, у 1928-1930 рр. -  науковий співробітник НДКІУ) у 
1930 році став працювати старшим науковим співробітником в 
академічній кафедрі історії України доби торговельного 
капіталу, де його позиції були достатньо високими. Про це 
переконливо свідчать факти виконання ним обов’язків 
тимчасового керівника кафедри під час відряджень та 
відпусток С.В.Шамрая, який крім кермування Комісією Києва 
і Правобережжя у 1931-1933 рр. фактично керував акаде
мічною кафедрою М.С.Грушевського73.

Втім, хвиля арештів співробітників М.С.Грушевського 
невдовзі підхопила й С.В.Глушка: 26 лютого 1933 р. він був 
арештований у справі “УВО”74. 5 травня постановою судової 
трійки при колегії ДПУ УСРР був засуджений до 5 років 
концтаборів75. Покарання історик відбував в Ухто-Печер- 
ському виправно-трудовому таборі, звідки був звільнений 10 
січня 1937 р., але залишився там працювати вільнонайманим 
на посаді економіста відділу капітального будівництва

70 Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.49534, т. архівно-слідча справа, 
арк.118.
71 Там само.
72 Гермайзе Осип Юрійович // Історія Національної академії наук України. 
1924-1928: Документи і матеріали. -  К., 1998. -  С.514.
73 НБУВ, IP, ф.Х, № 3464,3485.
1Л ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47004 (архівно-слідча справа С.В.Глуш
ка), арк.20-22.
73 Там càMO, арк.24.
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“Ухтіжемлагу” НКВС76. Є дані, що в ці роки з С.В.Глушком, 
який знаходився у таборі, переписувався О.С.Грушевський77. 
Припускаємо, що це листування давало Сильвестру Васильо
вичу певну інформацію про стан історичної науки в Україні і 
про політичну ситуацію в цілому, що, можливо, спричинилося 
до зміни фаху науковця і його постійного місця проживання.

За сумлінну працю з С.В.Глушка судимість і зв'язані з 
нею обмеження були зняті за постановою Особливої наради 
при народному комісарі внутрішніх справ у лютому 1941 р.78, 
але через кілька місяців він був знову арештований і провів у 
в'язниці більше року79. Після того С.В.Глушко і далі жив і 
працював у м. Іжевську Удмуртської АРСР аж доки у 1956 р. 
не вийшов на пенсію важко хворим80. За деякими 
відомостями, після реабілітації 1958 р. він переїхав в Україну і 
жив у м. Ірпені біля Києва, де і помер на початку 1960-х рр.81.

Глядківський Павло Семенович (у 1924-1926 -  канди
дат в аспіранти, у 1926-1930 рр. -  аспірант, у 1930 р. -  науко
вий співробітник НДКІУ) у 1931-1933 рр. продовжував пра
цювати в Академії наук науковим співробітником, але тепер 
вже у Культурно-історичній комісії, яка лишилася єдиною ін
ституцією з Асоціації культурно-історичного досліду. На 
нього (як на одного з найближчих до М.С.Грушевського осіб) 
у 1931 р звернули увагу депеушники, силоміць залучивши до 
секретного співробітництва82. Та, ймовірно, не отримуючи від 
науковця очікуваного “компромату”, чекісти відмовились від 
його послуг одночасно із звільненням історика у серпні 1933 
року з ВУАН за “ідеологічну невідповідність сучасним ви-

76 Там само, арк.32,34.
77 Там само, спр.61823 (архівно-слідча справа Є.К.Тимченка), т.1, арк.178.
78 Там само, спр.47004, арк.27.
79 Там само, арк. 168.
80 Там само.
81 Див.: Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці 
1920-х рр. // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С.142.
82 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.66594 ФП (архівно-слідча справа 
П.С.Глядківського), арк.35.
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могам науки”83. Та й, зрештою, він був необхідний ДПУ саме в 
царині академічної праці.

До наукової діяльності талановитий і багатообіцяючий 
дослідник більше ніколи не повертався. У листопаді 1933 р. 
він виїхав на будівництво цукрового заводу у селище Ертиль 
(Вороніжська обл.) і працював там плановиком-економістом 
до травня 1935 р. Після повернення до Києва ГІ.С.Гляд- 
ківський з 1936 по червень 1941 р. викладав загальноосвітні 
предмети на курсах техмінімуму тресту Укрбудшлях84.

З початком війни Павло Семенович на схід не евакую
вався. Після окупації Києва він зареєструвався у Київській 
міській управі і через відділ народної освіти управи був зара
хований на роботу до видавництва “Школа” (колишня “Радян
ська школа”). Виконуючи обов’язки заступника завідуючого, а 
потім головного секретаря видавництва, П.С.Глядківський 
займався реєстрацією співробітників, складав описи майна, 
приймав рукописи до друку тощо. Але у грудні 1941 р. через 
ліквідацію німцями цього видавництва він залитися без 
роботи85.

З березня 1942 р. П.С.Глядківський став вчителем 34-ї 
київської школи, а з літа почав ще й завідувати шкільною 
дитячою їдальнею. На цих посадах він працював до жовтня 
1943 р., коли разом із родиною та іншими мешканцями Києва 
був вивезений до Німеччини86. П.С.Глядківському, який 
опинився у Берліні, пощастило приписатися до трупи київ
ських артистів, що обслуговувала табори військовополонених, 
і мати завдяки цьому паспорт, а також пайок та право вільно 
пересуватися у місті87. Не останню роль у цьому зіграло те, що 
Павло Семенович добре володів німецькою мовою.

83 Там само, арк.37,41.
84 Там само, арк.44,45.
85 Там само, арк.45,46,47, 50-а-зв.
86 Там само, арк.50-а-зв., 51.
87 Там само, арк.59-63.
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Після перемоги родина Глядківських повернулась в 
Україну до Первомайська Одеської (тепер Миколаївської) 
області, де жила мати Павла Семеновича. Тут до кінця 1948 р. 
П.С.Глядківський викладав німецьку мову у вечірній школі88. 
Він був арештований 9 січня 1949 р. Зазначимо, що за спога
дами сина П.С.Глядківського Ігоря Павловича Гладковського, 
між його матір’ю та батьком у 1945 р. в Німеччині відбу
валися суперечки з приводу повернення до України. Павло Се
менович наполягав на поверненні, між тим Ірина Миколаївна 
жіночим серцем відчувала всю небезпеку цього кроку.

Обвинувачення П.С.Глядківського зводилися до двох 
пунктів: по-перше, йому закидали співпрацю з “відомим 
українським буржуазним націоналістом Грушевським” та 
аспірантський стаж під проводом академіка (15 років по 
тому!), а по-друге, звинувачували у “пособництві окупантам”, 
хоча йшлося про здобуття ним засобів для існування під час 
німецької окупації.

У травні 1949 р. за постановою Особливої наради при 
міністрі держбезпеки СРСР за “антирадянську націоналіс
тичну діяльність” Павло Семенович був засуджений до 10 
років концтаборів без конфіскації майна через відсутність 
останнього, і направлений до Озерного табору МВС СРСР89.

Незважаючи на тяжкий фізичний стан, П.С.Гляд
ківський вижив і був звільнений 16 вересня 1954 р. як 
“інвалід, що страждає на невиліковну хворобу”90. Павло 
Семенович повернувся до Первомайська, де став бухгалтером. 
У 1975 р. після смерті дружини він переїхав до сина у Київ. 
Помер у листопаді 1979 р.

11 Десь приблизно у 1947-1948 рр. у цьому ж місті став жити й інший історик 
-  М.Є.Слабчснко, який виклалав в одній із шкіл французьку мову. (Див.: 
Водотика С. Трагічна доля академіка ВУАН М.Є.Слабченка // Проблеми 
історії України: Факти, судження, пошуки. -  Вип.З. -  К., 1994. - С.83).
”  ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.66594, арк.117,120-121.
90 Довідка про звільнення П.С.Глядківського. З сімейного архіву сипа 
історика Ігоря Павловича Гладковського.
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П.С.Глядківський залишив написані у 1975 р. цікаві 
спогади про своє життя у сталінських таборах. Зі слів його си
на, Ігоря Павловича, існували ще спогади про арешт і перебу
вання науковця у в’язниці, але вони були знищені самим 
П.С.Глядківським91.

Життєпис Гру шевської Катерини М ихайлівни (у 
1925-1930 рр. -  керівниця Кабінету примітивної культури, у
1928-1930 рр. -  дійсний член НДКІУ) достатньо повно 
викладений дослідницею її життя і творчості І.Б.Матяш у 
нещодавно видрукуваній монографічній студії92. Однак про 
працю К.М.Грушевської у 1934-1938 роках згадується не так 
вже й багато. Від себе додамо, що у 1934 р. Катерина Михай
лівна разом із М.С.Грушевським вважалась у науковому 
відрядженні від Історично-Археографічного інституту ВУАН, 
тобто науковим співробітником цієї науково-дослідної уста
нови (про це І.Б.Матяш не згадує). Після ліквідації інституту у 
листопаді 1934 р. К.М.Грушевську зарахували до Інституту 
історії матеріальної культури ВУАН, де вона працювала до 
1936 р. І лише у 1936 році -  власне з часу утворення на базі 
Інституту Тараса Шевченка Інституту української літератури 
ім. Т.Г.Шевченка (а не з 1934 р., коли такого інституту не 
існувало) К.М.Грушевська стала до роботи в зазначеному 
інституті.

Арештована Катерина Михайлівна була 10 липня 1938 
року. Незважаючи на постійні турботи матері - Марії Силь- 
вестрівни Гру шевської про перегляд справи, вирок — 8 років у 
виправно-трудових таборах та 5 років поразки у правах з кон
фіскацією особистого майна -  залишився в силі. Та відбути 
його Катерині Михайлівні не судилося -  вона померла ЗО 
березня 1943 р. у Темлазі (Магаданська область)93.

91 Повідомлено І.П.Глядковським 22 вересня 1997 р.
92 Матяш І. Катерина Грушсвська: життєпис, бібліографія, архіви. -  К., 1997.
93 ДА СБУ, спр.50407 ФГ1, т.1, арк.92.
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Вже неодноразово писалось і про Грушевського Олек
сандра Сергійовича (у 1924-1930 рр. -  дійсний член НДК1У)94, 
який був звільнений з ВУАН у серпні 1933 р. “за повний сабо
таж у науковій роботі, за виготовлення низької по якості та 
шкідливої по змісту своєї продукції, за вороже ставлення до 
міроприємств щодо зміцнення роботи ВУАН та її установ”95. 
Після смерті брата -  М.С.Грушевського Олександр Сергі
йович почав страждати на нервові хвороби96. 9 серпня 1938 р. 
він був заарештований як “один з керівних учасників націо
налістичної терористичної організації-”. Поваги і визнання 
заслуговують стійкість і мужність Олександра Сергійовича, бо 
незважаючи на 8-місячні допити, 61 -літній вчений відкидав 
усі висунуті проти нього звинувачення. Засуджений в жовтні 
1939 р. до п’яти років заслання, історик відбував покарання у 
Павлодарі (Казахстан). Досі не встановлено ані точної дати 
його смерті (ймовірна дата -1942 р.97), ані місця вічного 
спочинку. Втім, додаткові відомості про О.С.Грушевського 
знайшлися у спогадах П.С.Глядківського. У місцях позбав
лення волі йому довелося зустрітися із якимось Лацисом, 
якого на початку 1940-х рр. відправили на поселення до 
Верхньо-Іртишського радгоспу Павлодарської області. “Коли 
він [Лацис. - О.Ю.] іуди прибув по етапу із іншими так само 
засланими, - переповідав П.С.Глядківський зі слів Лациса, - то 
тут, у радгоспі, він зустрів Олександра] Сергійовича] 
Г[ру шевського]. Жили всі вони, вислані, бригадою у 
польовому пересувному стані (будинку), працювали на

94 Див.: Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття 
(1924-1934). -  К., 1993. -  С.162-169; Пиріг Р.Я. Рідний брат Михайла 
Грушевського // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. -  К„ 1994. -  С.89-93; 
Матяш І. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (До 120-літгя від 
дня народження О.С.Грушевського) // Студії з архівної справи та 
документознавегва. -Т .2 . -  К., 1997. -  С. 109 та ін.
95 Див. витяг з протоколу Nt 16 засідання Президії ВУАН від ЗІ липня 1933 
р. //ЦДАГО України, ф.263,оп.1, спр.64688, арк.11.
96 Див.: ЦЦІАК України, ф. 1235, он.1, спр.1049, арк. 111.
97 Пиріг Р.Я. Рідний брат Михайла Грушевського... -  С.93.
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сільськогосподарських роботах. О.Г[рушевський] був слаб
ким, щоб приймати активну участь у польових роботах. Його 
залишали у стані і зобов’язували варити для працюючих у 
стані обід та вечерю, з чим він справлявся до певного часу. А 
коли похолодало, він застудився, захворів і помер. Поховали 
його у тому ж таки Верхньо-Іртишському радгоспі”9*.

Дапилевич Василь Ю химович (у 1924-1929 рр. -  дійс
ний член НДК1У) після залишення роботи в кафедрі у жовтні 
1929 р. з Києва не виїхав. Він продовжував професорувати у 
КІНО, а після його реорганізації -  у Київському педаго
гічному інституті професійної освіти. Вийшовши на пенсію у 
1931 р. “через хворість”99, В.Ю.Данилевич невдовзі повер
нувся до педагогічної праці до Інституту червоної професури і 
до Київського державного університету. Цікаво, що від уні
верситету йому навіть дали відрядження для наукової праці у 
Москві та Ленінграді у лютому -  березні 1936 р.100. В.Ю.Да- 
нилевич після виходу з НДКІУ також не поривав остаточно 
зв’язків із Академією наук, він, зокрема, продовжував брати 
участь в роботі Археографічної комісії ВУАН101. Помер 
вчений 10 листопада 1936 р.102.

Денисенко Василь Семенович (у 1924-1927 рр. -  кан
дидат в аспіранти, у 1927-1930 рр. -  аспірант, у 1930 р. -  нау
ковий співробітник НДКІУ) у 1931-1933 рр. працював спочат
ку як асистент103, а потім як науковий співробітник Культурно- 
історичної комісії104. У 1933 р. він був звільнений з Академії 
наук, бо цей “учень Грушевського” “стояв ... на класово-воро-

9* Спогади П.С.Глядківського: Рукопис. -  С. 120-121 / / 3  родинного архіву 
І.П.Глялківського / Переклад з російської О.Юркової.
99 НБУВ, IP, ф.ХХІХ, № 454, арк.1.
100 Там само, № 460, арк.І.
101 Там само, № 1387, арк.1.
102 Закоханий в історію України // Український історичний календар ’ 96. -  
К., 1995.-С.331.
103 Архів Президії НАН України, ф.Р-251, оп.1, спр.49, арк.44.
104 НБУВ, IP, ф.Х, № 12180, арк. 12 та ін.
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жих позиціях”105. Рятуючись від переслідувань і не знайшовши 
роботи в Києві (В.С.Денисенко просив прикомандирувати 
його для наукової роботи до Інституту історії матеріальної 
культури ВУАН, але йому відмовили106), Василь Семенович 
виїхав з України і деякий час працював як етнограф в експеди
ціях Північного морського шляху. У 1944-1947 рр. він був вче
ним секретарем в Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії АН УРСР107, потім кілька років перебував у Мико
лаєві, а після повернення до Києва виконував обов’язки стар
шого лаборанта в держуніверситеті108. В.С.Денисенко помер у 
серпні 1964 р.

Про життя та працю Діхтяра Панаса Андрійовича (у 
1928-1930 рр. -  аспірант НДКІУ) після ліквідації кафедри нам 
поки що нічого не відомо.

Доля Євфимовського Володимира Степановича (у
1924-1926 рр. -  кандидат в аспіранти, у 1926-1929 рр. -  аспі
рант НДКГУ) до останнього часу була невідомою. Вважалося, 
що В.С.Євфимовський був репресований на початку 1930-х 
років109, та й в архівно-слідчих справах колишніх колег істори
ка є дані про те, що він начебто “був засуджений у справі 
СВУ”110. Однак архівно-слідчої справи на самого Володимира 
Степановича розшукати не вдавалося. А подальші наші 
пошуки виявили, що В.С.Євфимовський репресій взагалі не 
зазнавав.

105 Там само, № 1499, арк.1.
106 Там само, № 1747, арк.48-48-зв.
107 Верба І.В. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. 
// УІЖ. -  1996. - Xs 5. -  С. 142.
т  ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.52028 (архівно-слідча справа 
ВДЮркевича), т. 1, арк.231.
109 Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Євфимовський Володимир Степанович: 
Український історик, архівіст, активний учасник краєзнавчого руху 20-х 
років //Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). -К .,  1991. -С.340.
1,0 ДА СБУ, спр.49863 ФП (архівно-слідча справа К.Т.Штсппи), арк.54,220.
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У 1930 р. науковець захистив аспірантську працю і 
отримав звання наукового співробітника1 п. Думаємо, що 
науковець відбував захист у Харківському науково- 
дослідному інституті історії української культури імені акад. 
Д.І.Багалія, до якого були переведені аспіранти НДКГУ 
М.С.Грушевського. На користь цього припущення свідчить і 
факт праці В.С.Євфимовського у Харківському центральному 
історичному архіві на посаді вченого архівіста з 1S березня 
1930 р.112 до кінця 1933 р.113. Науковець і тут сумлінно вивчав 
архівні фонди. Разом із тимчасово виконуючим обов'язки 
завідуючого архівом В.О.Барвінським він написав оглядову 
статтю “Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів у 
Харкові"114, в якій вчені виклали історію архівосховища та 
описали його фонди.

Одночасно -  з 1932 по 1933 р. В.С.Євфимовський чи
тав курс архівознавства та палеографії у Харківському держ
університеті та проводив заняття з аспірантами Центрархіву. 
Згодом його -  “як кращого практика -  знавця письма в Цент
ральному архіві давніх актів м. Харкова" було рекомендовано 
для проведення практичних палеографічних занять з аспіран
тами Інституту червоної професури історії у Харкові115. Та 
невдовзі у безпартійного викладача, до того ж “сина дяка” 
було “виявлено буржуазну методологію і поставлено питання 
про зняття з роботи в університеті"116. Як тільки про це стало 
відомо керівнику курсу архівознавства та палеографії в Інсти
туті червоної професури А.І.Козаченку, той одразу сповістив 
керівництво інституту. В.С.Євфимовського негайно звільнили.

1.1 Російський державний історичний архів (далі -  РДІА), архів архіву, оп.З, 
спр.296, арк.6.
1.2 ЦДАВО України, ф. 14, оп.1-л, спр.54, арк.23.
1.3 РДІА, архів архіву, оп.З, спр.296, арк.6.
ІМ Див.: Архів Радянської України. -  1932. - № 2.
115 ЦДАВО України, ф. 1267, оп.1, спр.18, арк.98.
П6 Там само.
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Шукаючи роботу за спеціальністю, Володимир Степа
нович виїхав з України. Думаємо, це врятувало життя дослід
ника: переїхавши до Росії на постійне місцеперебування, 
Євфимовський уникнув репресивних переслідувань за добро
совісну працю в Історичних установах М.С.Грушевського. 
Адже ще у 1929 р. він перебував на оперативному обліку ДПУ 
УСРР як “буржуазний націоналіст”117. (Втім, у 1930 р. він все 
ж таки пройшов чистку як державний службовець із характе
ристикою “вважати перевіреним”118).

Спочатку кілька місяців -  з квітня по серпень 1934 р. 
дослідник працював архівістом у Новгородському відділенні 
Ленінградського обласного архіву, а потім обіймав посаду 
наукового співробітника відділу радянського будівництва Ле
нінградського обласного архіву Жовтневої революції. 
Невдовзі -  у квітні 1935 р. сумлінний архівіст став старшим 
науковим співробітником. Його ретельна архівна діяльність 
неодноразово заохочувалась. Варто відзначити, що у 1935 і 
1937 рр. за “ударну працю” він отримував премії, а у 1938 р. -  
подяку119.

Проте В.С.Євфимовський не обмежувався працею в 
архіві. Високопрофесійиий дослідник ділився своїми 
знаннями з іншими архівними працівниками. Зокрема, у 1938- 
39 рр. він керував практичними студіями на архівних курсах 
Центрального архівного управління СРСР та на курсах по 
техмінімуму Ленінградського обласного архівного управ
ління120.

З лютого 1939 р. В.С.Євфимовський почав працювати 
в іншій архівній інституції, ставши науковим співробітником, 
а з жовтня того ж року старшим науковим співробітником

117 Аксютін Ю„ Табачник Д. Український синодик Хрущова. // Репресоване 
“відродження”. -  К., 1993. -  С.46.
118 Центральний державний архів Санкт-Петербургу (далі -  ЦДА СПб), 
ф.924, оп.4, спр.77, арк.ЗЗ-зв.
п* РДІА, архів архіву, оп.З, спр.296, арк.6-7.
120 Там само, арк.7.
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Центрального державного архіву народного господарства. 
Паралельно з цим він також викладав курс палеографії в 
Архівній школі в Ленінграді.

Не полишав науковець і дослідницької праці. Так, у 
1938 р. він подає до журналу “Красный архив” рукопис “Ко
митеты деревенской бедноты Ленинградской области”121, а 
згодом на базі фонду Головного управління уділів архіву під
готував до публікації документи про хвилювання селян у 
Грузії у 1905-1906 рр. Друга робота була надрукована в 
останньому номері архівного часопису, що вийшов напе
редодні війни122.

В травні 1941 р. Центральний державний архів народ
ного господарства був з’єднаний із Центральним архівом 
внутрішньої політики, культури і побуту і перейменований на 
Центральний державний історичний архів СРСР (у м. Ленін
граді). Та працювати в цій установі Володимиру Степановичу 
судилося недовго. Почалася війна, блокада Ленінграда, 
голод...

5 січня 1942 р. Володимир Степанович Євфимовський 
був викреслений із списку особистого складу Центрального 
державного історичного архіву як померлий...123

Жуковська Марія Аркадіївна (у 1925-1930 рр. -  секре
тар, бібліотекар, систематизатор матеріалу Кабінету примітив
ної культури НДКІУ, друкарка) одночасно із роботою у лікві
дованому Кабінеті примітивної культури втратила і посаду 
асистента Комісії історичної пісенності, яку також було 
закрито під час чистки Історичних установ М.С.Грушев- 
ського124. Михайло Сергійович, однак, не залишив її 
напризволяще, і за місяць вона отримала посаду експедитора

,2‘ ЦДЛ СПб, ф.924, оп.4, спр.77, арк.38.
122 Див.: Ефимовский В. Волнения крестьян в удельных имениях Грузии в 
1905-1906 гг. И Красный архив. -  1941. -  Кн.З (106). -  С.40-57.
123 Довідка РДІЛ за № 89 від 21 січня 1998 р. (З особистого архіву автора).
124 Архів Президії ИАНУ, ф.Р-251, on.І, спр.43, арк.93.
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часопису “Україна”125. М.А.Жуковська також продовжувала 
виконувати обов'язки друкарки М.С.Грушевського.

Однак вже 26 січня 1931 р. жінка була арештована і 
більше року перебувала у київській в'язниці, відмовляючись 
обмовляти як себе, так і інших. Родина Грушевських і тут не 
лишилася осторонь, підтримуючи Марію Аркадіївну пере
дачами126.

Врешті-решт постановою судової трійки при колегії 
ДПУ УСРР від 21 березня 1932 р. М.А.Жуковську було звіль
нено з-під варти, але заборонено проживати у 12-ти містах 
протягом 3-х років від дня арешту127, тобто ще 2 роки.

Подальша доля М.А.Жуковської невідома. Знаємо 
тільки, що вона у 1932 р. написала два листи до засланого до 
Воронежу І.Д.Мандзюка з проханням підшукати їй у цьому 
місті кімнату128, але чи переїхала Марія Аркадіївна туди, 
невідомо.

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович (у 1924-1927 рр. 
-  аспірант НДКІУ) під час навчання в аспірантурі не покинув 
посади наукового співробітника в Українському науково- 
дослідному інституті книгознавства (працював він там у 1922- 
1931 рр.)129* Але у 1931 р. після книгознавчої дискусії на 
зборах Товариства войовничих матеріалістів-діалектиків 
(травень 1931 р.) та Всеукраїнської бібліографічної наради у 
Києві (червень 1931 р.), де праці науковця були піддані 
нищівній критиці130, В.А.Ігнатієнко змушений був Інститут 
залишити. Невдовзі він став викладачем математики у групах 
підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників

125 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.57432 (архівно-слідча справа 
М.А.Жуковської), арк.13-14.
126 Там само, арк.1-зв.; 19.
127 Там само, арк.20.
128 ДА СБУ, спр.58644 ФП, арк.51-52.
129 Див.: Тарнавський В. Буржуазна концепція історії та бібліографії преси на 
Україні // Проти буржуазних теорій у книгознавстві: Наукові записки Україн
ського науково-дослідного інституту книгознавства. -  Т.1. -  К., 1933. -  С. 139. 
1,0 Там само. -  С.140-141.
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системи Головного управління поліграфічної та канцелярської 
промисловості, а з 1937 р. почав викладати математику у 
київській середній школі № 110131.

1 вересня 1937 р. В.А.Ігнатієнка було заарештовано за, 
начебто, “належність до української контрреволюційної ор
ганізації”. Згадавши його членство у 1916-1918 рр. у партії ук
раїнських есерів та пов’язавши із іншими колишніми діячами 
УПСР Д.В.Руткевичем та Н.А.Коцюбинською, енкаведисти 
створили ще одну міфічну спілку, яку не спромоглися назвати 
інакше, ніж “Уманською контрреволюційною організацією, 
пов’язаною із підпільним центром УПСР”132. На швидку руку 
було проведено так зване “слідство” і за постановою трійки 
при Київському обласному управлінні НКВС В.А.Ігнатієнка 
було розстріляно 11 листопада 1937 р., а його майно конфіско
ване133. Через цю конфіскацію нехитрого майна сильно потер
піла родина Ігнатієнків: дружину бібліографа та його двох 
малолітніх дітей виселили з Києва і вислали до Чернігівської 
області, де вони жили 2 роки134.

По війні справа В.А.Ігнатієнка переглядалась. 1959 р. 
він був реабілітований. Але тоді ж була сфальсифікована дата 
і причина смерті науковця: його родичам повідомили, що він 
помер 7 грудня 1943 р. у Києві від “емфіземи легенів”135. Зго
дом ці ж дані потрапили і до енциклопедій136. Лише у 1990 р. 
сину В.А.Ігнатієнка повідомили про точну дату і причину 
смерті його батька137.

131 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.49534 (архівно-слідча справа В.А.ІГ- 
натіснка), т. 1, арк. 171.
132 Там само, арк.40-41.
133 Там само, арк.43.
134 Там само, арк.46-46-зв.
135 Там само, арк.243-зв.
136 Див.: Український Радянський Енциклопедичний Словник. -  Т.І. -  К., 
1986. -  С.689; Українська літературна енциклопедія. -  Т.2, - К., 1990. -  
С.297; Encyclopedia of Ukraine. - V.2. - P.300.
137 Див.: ЦДАГО України, ф.263, огі.І, спр.49534 (дт) (контрольно-слідча 
справа В.А.Ігнатіснка), арк. 19.
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Доля Камінського Василя Яковича (у 1925-1928 pp. 
аспірант НДКГУ) була типовою для партійних висуванців. Ще 
не скінчивши аспірантури, він -  як член КП(б)У -  у 1927 р. 
посів посаду професора Київського ветеринарно-зоотехніч
ного інституту, де працював до 1929 р., а відтоді і до 1932 р. 
був професором КІНО, одночасного завідував і Київським 
обласним історичним архівом (у 1930-1932 рр.)138. Потім 
В.Я.Камінський був начальником політвідділу Могильов- 
Подільської МТС, а у 1936 р. -  другим секретарем Старо- 
Ушицького райпарткому на Вінниччині139. При перевірці 
партійних документів у 1936 р. він був виключений із лав 
КП(б)У, проте домігся перегляду своєї справи партколегією 
по УРСР Комісії партконтролю при ЦК ВКП(б) та 
відновлення членства в КП(б)У у листопаді 1937 р.140. 
Незважаючи на це, колишній історик був арештований 31 
грудня 1937 р.мі. Під час слідства він відкидав звинувачення, 
але постановою Особливої наради НКВС СРСР від 2 жовтня 
1938 р. В.Я.Камінського було засуджено до 5 років конц
таборів. Відбуваючи строк у таборі Нижня Пезега біля станції 
Майгуба Карельської області142, В.Я.Камінський не прими
рився із своїм становищем і відсилав листи Генеральному 
прокурору СРСР А.Я.Вишинському та секретарю ЦК КП(б)У 
М.С.Хрущову із доказами непричетності до контрреволю
ційної діяльності. 1940 р. справа В.Я.Камінського почала 
переглядатися, а у 1941 р. її було спрямовано на повторне 
розслідування143. Однак почалася війна, і сліди В.Я.Камін
ського загубилися. Дальша доля науковця невідома.

Карачківський М ихайло Федорович (у 1925-1928 рр. -  
аспірант НДКГУ, також працював в кафедрі у 1929 р.) у 1930-

ш Там само, спр.47595 (архівно-слідча справа В.Я.Камінського), т.1, арк.49. 
119 Там само, арк.46,73.
140 Там само, арк.ЗЗ.
141 Там само, т.2, арк.2.
142 Там само, арк.7,12.
142 Там само, т.1, арк.103-111.
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1933 pp. був асистентом, науковим співробітником, старшим 
науковим співробітником Комісії історії Києва і Правобереж
жя144. Після звільнення з Академії у 1933 р., він, за даними
B. С.Деиисенка та П.С.Глядківського, викладав географію у 
київському військовому училищі145. Михайлу Федоровичу 
пощастило уникнути репресій у 1930-х роках, незважаючи на 
те, що його прізвище досить-таки часто фігурувало серед імен 
членів різних “контрреволюційних організацій” в слідчих 
справах його колишніх колег.

У 1941 р. історик залишився в окупованому Києві, був 
співробітником Шевченківської районної управи міста146. З 
1944 р. виїхав на еміграцію. Подальша доля М.Ф.Карачків- 
ського не зовсім ясна. Так, Н.Д.Полонська-Василенко зазначає 
як дату його смерті 1950 р.147, між тим у 1964 р. з’явився 
підручник для середньої школи та молодших класів гімназій 
“Священна історія Нового Заповіту”, написана “священиком, 
доцентом М.Карачківським”, на титульній сторінці якого було 
вказано: “3 благословення Його Високопреосвященства, 
Високопреосвященнійшого Сильвестра, Правлячого Архієпис
копа Об’єднаної Єпархії УАПЦ в Австралії та Новій Зелан
дії”148. Як відомо, С.Ю.Гаєвський -  Сильвестр займав цю 
посаду у 1953-1963 рр., отже підручник не міг бути написаним 
раніше за 1953 р. і пізніше за 1963 р. Зважаючи на те, що
C. Ю.Гаєвський та М.Ф.Карачківський були знайомі ще з 
1920-х років, та й прізвище “Карачківський” можна зустріти в 
Україні нечасто, припускаємо, що 1964 р. згаданий підручник 
видав саме Михайло Федорович Карачківський, який був ще 
живий. Ймовірно, М.Карачківського, так само, як і Силь-

144 НБУВ, IP, ф.Х, № 1783, арк.93; № 8506, арк.З.
|4? ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47004, арк.173; снр.66594, арк.50-а.
144 Там само, спр.66594, арк.50-а.
147 Див.: Паяонська-Васияенко Н.Д. Українська Академія Наук (нарис 
історії-). - К., 1993. -  4.2. -  С.164.
,4* Карачківський М., свящ. Священна історія Нового Заповіту: Підручник 
для народньої ніколи та молодших кляс гімназії. -  Новий Ульм, 1964. -  87 с.

233



вестра, було висвячено ще під час війни. (Є дані, що у вересні 
1946 р. священика М.Карачківського було кооптовано до 
Українського православного богословсько-наукового інститу
ту, заснованого того року149).

Квітка Климент Васильович (у 1925-1930 рр. -  ак
тивно працював в Кабінеті примітивної культури НДК1У, хоча 
офіційно на посаді дійсного члена кафедри не був затверд
жений) у 1931-1932 рр. продовжував студії в очолюваному 
ним Кабінеті музичної етнографії при ВУАН. 1933 р. 
К.В.Квітка, звинувачений у націоналізмі, не став очікувати 
арешту, а переїхав до Москви, де став читати курс з історії 
музики народів СРСР у Московській консерваторії. Втім, доля 
і тут виявилась до нього неприхильною: у 1934-1936 рр. 
музикознавець змушений був працювати в Караганді та Алма- 
Аті, викладаючи латину для студентів місцевих медичних 
середніх закладів150. Повернувшись 1936 р. до професорування 
у Московській консерваторії, Климент Васильович зосере
дився на вивченні музичної творчості народів СРСР, переду
сім Росії. Помер науковець 19 вересня 1953 р. у Москві.

Кияниця Петро Антонович (у 1924-1926 -  кандидат 
в аспіранти, у 1926-1927 рр. -  аспірант НДКІУ) 1927 р. пере
йшов до науково-дослідної кафедри марксизму при ВУАН. У 
1928-1929 рр. колишній укапіст, а з 1925 р. -  член КП(б)У 
П.А.Кияниця працював у Комісії з національного питання при 
ВУАН під керівництвом М.О.Скрипника151. У 1930 р. він за 
наказом партії перейшов на низову партроботу: став вико
нувати обов’язки голови райпрофради у м. Бориспіль 
Київської області152. 1931 р. Петро Антонович переїхав до 
Харкова, де почав редагувати газету “За культурну ре-

149 Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. - Т.ІУ 
(XX ст.). Частина друга. -  С.ЗЗО.
190 Див.: Кулаковський Л.В. О К.В.Квитке // Памяти К.В.Квитки. 1880-1953.: 
Сб. статей. -  М.: Сов. Композитор, 1983. -  С.34.
191 ДА СБУ, спр.67212 ФП (архівно-слідча справа П.А.Кияниці), арк.29.
192 Там само, арк.38.
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волюцію”153. У березні 1933 р. за “грубі політичні помилки”, 
що полягали у вміщенні на шпальтах газети повідомлення і 
резолюцій пленуму Харківського обкому КП(б)У, П.А.Кия- 
ниця з роботи був знятий154.

Разом із родиною П.А.Кияниця переїздить до м. 
Гіервомайська Одеської (тепер Миколаївської) області і стає 
завідуючим райвно Первомайського району. Та під час 
перевірки документів у вересні 1935 р. П.А.Кияницю за 
“націоналістичні пережитки” (тобто за колишнє членство в 
УКП(б)) і через те, що він, начебто, “не вів більшовистської 
боротьби за генеральну лінію партії” з КП(б)У було 
виключено155.

Через те, що апеляція П.А.Кияниці до Одеського обко
му КП(б)У навіть не була прийнята, він поїхав до Києва 
домагатися перегляду своєї справи у ЦК КП(б)У. 28 вересня 
1935 р. колишній член партії написав заяву секретарю ЦК 
П.П.Постишеву, а 2 жовтня його як колишнього члена УКП 
було арештовано156. 8 січня 1936 р. Петра Антоновича за 
постановою спецколегії Київського обласного суду засудили 
до 7 років позбавлення волі у “віддалених місцях” і до 3 років 
поразки у правах157.

П.А.Кияниці вдалося вийти живим із сталінського 
ГУЛАГу, проте після повернення в Україну він у 1950 р. був 
знову арештований і засуджений народним судом Бердичева 
до 3 років позбавлення волі158. Після його звільнення у лютому 
1953 року з виправно-трудової колонії Житомирської 
області159 сліди П.А.Кияниці загубилися.

153 Там само, арк.29.
154 Виписка з протоколу засідання бюро Первомайського райпаркому віл 14 
вересня 1935 р. // Там само.
155 Там само.
156 Там само, арк.8-зв.
157 Там само, арк.84.
158 Суті справи ми не знаємо: вона була утилізована за давністю років.
159 ДА СБУ, спр.67212 ФП, арк.112.
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Про життєвий шлях К лимент  П илипа Васильовича 
(у 1925-1930 рр. -  дійсний член НДКІУ) нещодавно з’явилась 
серйозна студія140. Ми ж лише зауважимо, іцо історик працю
вав у ВУАН не до 1928 р.161, а до 1930 р. Однак і після позбав
лення посади в НДКІУ він співробітничав у 1931-1933 рр. із 
Археографічною комісією ВУАН. Зокрема, у 1932 р. на терені 
Комісії ним було видана “Цехова книга бондарів, стельмахів, 
колодіїв, столярів міста Кам’янець-Подільського від 1601 до 
1803 рр.” Планував він разом із Археографічною комісією 
видати грубезні “Матеріали до історії переписів на Лівобе
режній Україні ХУІІІ ст.”, “Матеріали до історії торгівлі у 2-й 
половині ХУІІІ ст.”16г. На початку 1930-х років П.В.Клименко 
співробітничав і з Археографічною комісією Центрального 
архівного управління (ЦАУ) УСРР, в планах якої на історика 
покладались підготовка та видання збірників матеріалів і 
документів до історії панського фільваркового господарства 
на Правобережній Україні ХУІІІ ст., київського міського 
господарства в XIX ст., інвентарної реформи 1847-1861 рр. в 
Правобережній Україні, історії міст та міського господарства 
Правобережжя в XIX - XX ст. до революції та ін.І4ї. Однак 
через те, що “добирав документи і писав передмову і примітки 
до них буржуазний професор націоналіст Клименко”, ці 
збірки були забраковані редакційним відділом ЦАУ і до друку 
не допущені164.

Завдяки підтримці давнього товариша П.В.Клименка 
Федора Ернста вчений очолив відділ феодалізму Всеукраїн
ського історичного музею ім. Т.Г.Шевченка, але згодом від

|м Див.: Дивний І. Український історик Пилип Клименко (1887-1955): 
Документальний біографічний нарис // Наукові записки: 36. праць молодих 
вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського Н А Н У .-Т .1 .-К ., 1996 .-С.356-386.

Там само. -  С.372.
,е  Див.: Едиційна археографія в Україні у XIX -  XX ст.: Плани, проекти, 
програми видань. —  Вип.1. - К., 1993. -  С.92,95,96. 
ш  Там само. -С .1 0 5 ,106,115,124.
“ * Там само. -С.212.
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роботи його було усунено і до самого арешту 20 травня 1938 
року він ніде вже постійно не працював, перебиваючись 
поодинокими заробітками.

16 березня 1939 р. вчений був засуджений до 6 років 
позбавлення волі та 3 років поразки у правах. Покарання істо
рик відбував у КрасЛАГу до 17 листопада 1943 р., коли його 
за директивою Л.Берії було звільнено з табору165. Даних про 
життя П.В.Клименка після звільнення, коли він повернувся до 
рідного Козельця, обмаль. Відомо тільки, що П.В.Клименко 
покінчив життя самогубством 8 липня 1955 р.166.

Опису життя та діяльності Колесси Філарета Михай
ловича (у 1928-1930 рр. -  дійсний член НДКІУ) присвячено 
монографічну студію167.1 хоча в ній (як і в новій “Українській 
літературній енциклопедії”168) марно шукати рядка про спів
працю Ф.М.Колесси із М.С.Грушевським, все ж вона 
достатньо повна, щоб мати уявлення про долю вченого після 
1930 р. Так, ще 1929 р. Ф.М.Колесса очолив Етнографічну ко
місію НТШ, а у 1939 р. після возз'єднання українських земель 
став професором й завідуючим кафедрою Львівського універ
ситету, очолив львівський відділ Інституту фольклору і етно
графії АН У PCP. Одночасно з 1940 р. Філарет Михайлович 
працював директором Державного етнографічного музею у 
Львові169. Переживши страхітливі роки окупації, вчений помер 
З березня 1947 р. у Львові.

Кольченко Федір Якович (у 1929-1930 рр. -  аспірант 
НДКІУ) після ліквідації кафедри став працювати в Обласному 
історичному архіві у Києві, де разом із іншими науковцями 
готував до друку матеріали з історії аграрно-селянських рухів

165 Див.: Дивний L Український історик Пилип Клименко (1887-1955) ... -  
С.З74-377. 
т  Там само. -  С.381.
167 Див.: Грица С. Філарет Михайлович Колесса -  К., 1962. -111 с.
168 Див.: Українська літературна енциклопедія. -  Т.2. -  К., 1990. -  С.528-529.
169 Розвиток науки в західних областях Української PCP за роки радянської 
влади: 1939-1989.-К ., 1990.-С.212.

237



на Правобережжі в першій половині XIX ст., матеріали з 
історії Смілянських цукроварень в XIX -  на початку XX ст., а 
також звіти Київського, Подільського і Волинського генерал- 
губернаторів за першу половину XIX ст.170.

З середини 1930-х рр. Ф.Я.Кольчеико перейшов на 
педагогічну роботу: він був викладачем, а згодом завідуючим 
учбовою частиною київської середньої школи № 133т . Від 
1940 р. доля історика невідома.

Кондратьева Катерина Борисівна (у 1924-1930 рр. - 
особиста друкарка М.С.Грушевського, в т. ч. і в НДКІУ) після 
ліквідації кафедри продовжувала працювати у ВУАІ-І. Під час 
окупації жила у Києві. І хоча вона зберегла рукописи «Спо
минів» М.С.Грушевського, за що їй нащадки надзвичайно 
вдячні172, Катерина Борисівна зіграла непорядну роль під час 
слідства над колишнім колегою по кафедрі М.С.Грушевського 
П.С.Глядківським, давши свідчення про нього як про відвер
того націоналіста ще до арешту історика173.

Померла К.Б.Кондратьєва в Києві.
Копержинський Костянтин Олександрович (у 1928- 

1930 рр. -  дійсний член НДКІУ) після закриття кафедри ї ре
організації Академії став працювати в кафедрі української ет
нографії при ВУАН (1931-1933рр.)174. Одночасно він був нау
ковим співробітником (з грудня 1929 р. - дійсним членом) 
київської філії Інституту Тараса Шевченка175. Незважаючи на 
нищівну критику і самокритику, якої піддав себе етнограф, у 
1933 р. він був засуджений і висланий з України176 (за іншими

1.0 Едиційна археографія в Україні у XIX -  XX ст. -  С. 181-182.
1.1 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47595, т.І, арк.26,67,69.
172 Див.: Біяокінь С. [Передмова до «Споминів» М.С.Грушевського] // Київ. - 
1988 .-J69 .-C .U 5 .

ЦДАГО України, ф.263, оп.І, сир.66594 ФП, арк.94-98.
1.4 НБУВ, IP, ф.Х, J6 2794, арк.1.
1.5 Там само, ф.І, J6 26772, арк.1.
>м Див.: Совенок Л.А. Осередок україністики в Ленінграді (1921-1934) // 
Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. -  Вип.З. -  С.63.
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даними -  у 1934 р.177). І хоча у 1933 р. К.О.Копержинський 
влаштувався на роботу до Інституту антропології та етно
графії АН СРСР у Ленінграді, невдовзі його знову арештували 
і заслали спочатку до с. Малоархангельського, що у Курській 
області178, а потім до Іркутську179. Тут він у 1937-1945 р. був 
професором місцевого педагогічного інститугу, завідував 
кафедрою російської мови180, а у 1942-1945 рр. працював ще й 
професором університету. З 1945 р. до дня смерті 18 березня 
1953 р. науковець професорував на кафедрі слов'янської філо
логії в Ленінградському університеті181.

Цікавим є ще один факт із біографії К.О.Копержин- 
ського. В жовтні 1944 р. вчений отримав запрошення від 
Народного комісаріату освіти УРСР завідувати кафедрою у 
Львівському університеті182. Припускаємо, що таку пропо
зицію подали до НКО львівські вчені Ф.М.Колесса та 
І.П.Крип’якевич, які добре знали як самого Костянтина 
Олександровича, так і його доробок. Однак науковець не дав 
згоди, мотивуючи відмову тим, що іркутські вузи його, 
начебто, не відпустять.

Костащук Василь Миколайович (у 1928-1930 рр. -  
аспірант НДКІУ) після закриття кафедри жив недовго: він 
помер у 1932 р. Після небіжчика залишилась велика 
бібліотека з особливо цінними галицькими книжками і журна
лами. Наприкінці 1933 р. Кафедрі історії України доби торго
вельного капіталу через свого представника О.Я.Павлика 
вдалося домовитися з удовою В.М.Костащука про продаж цієї 
бібліотеки183, але чи відбулася угода, ми не знаємо.

177 Українська літературна енциклопедія. -  Т.2. -  С.560.
178 Див.: Гуменюк М.П. К.О.Копержинський - бібліоіраф і книгознавець // Гуме
нюк М.П. Біля джерел української радянської бібліоірафії. - К., 1991. - С. 19.
179 СавенокЛ.А. Осередок україністики в Ленінграді (1921-1934)... -  С.63.
180 Українська літературна енциклопедія. -  Т.2. -  С.560.
181 СавенокЛ.А. Осередок україністики в Ленінграді (1921-1934)... -  С.63.
182 Див.: Гуменюк М.П. К.О.Копсржинський - бібліограф і книгознавець // Гуме
нюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. - K.v 1991. - С.19.
183 НБУВ, IP, ф.Х, № 1713, арк.1.
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Кравцов Дмитро Овсійович (у 1924-1927 рр. -  канди
дат в аспіранти, у 1927-1930 рр. -  аспірант НДКІУ) із розфор
муванням НДКГУ залишився працювати у ВУАН. ЗО жовтня 
1930 р. його було обрано дійсним членом Археографічної 
комісії, і він ще більше року виконував її доручення у 
Москві184. Заразом він збирав матеріали для своєї праці 
“Разінщина на Україні” та готував одноіменний збірник 
документів і матеріалів, а також збірник документів про 
повстання К.Булавіна185.

Репресивні нагінки на ВУАН змусили історика 
покинути академічну працю і виїхати до Ленінграда, де 
Д.О.Кравцов брав участь (хоча і недовго) у роботі Товариства 
історії, письменства та мови у Ленінграді, готував для 4-го 
тому “Наукового Збірника” товариства статтю “Костенское 
восстание”186. Але через кілька років науковець через репресії 
був приневолений виїхати до Куйбишева, де став працювати у 
геологічному управлінні187. Дослідник, проте, не полишав 
наукової праці, і в 1940 р. захистив кандидатську дисертацію у 
Ленінграді188. По війні Дмитро Овсійович обіймав посади до
цента та декана у Куйбишевському плановому інституті, потім 
повернувся знову до Ленінграда189. Помер історик у 1982 р.190.

Кравченко Іван Іванович (у 1925-1928 р. -  аспірант 
НДКІУ) після закінчення аспірантського стажу не полишив

184 Там само, ф.262, № 97, арк.5.
185 Едиційна археографія в Україні у XIX -  XX ст. -  С.95,99.
186 Див.: Дудко В. Проспект невиданого збірника Товариства дослідників 
української історії, письменства та мови у Ленінграді // Київська старовина. 
-  1997. - Ksl/2. - С.52.
187 НБУВ, IP, ф.262, № 97, арк.14.
188 Дудко В. Проспект невиданого збірника Товариства дослідників 
української історії, письменства та мови у Ленінграді... - С.54.
189 НБУВ, IP, ф.262, № 133, арк.1.
190 Див.: Білокінь С.7. До питання про авторство “Словника українських 
псевдонімів”: Документи і матеріали // Марра Mundi: Збірник наукових 
праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. -  Львів, Київ, 
Нью-Йорк, 1996. -  С.832.
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працю у ВУЛН. Як сам він зазначав, на початку 1930-х рр. 
працював “по цілій низці установ”191: штатним науковим спів
робітником Археографічної комісії, дійсним членом КВСЕГУ 
та Комісії історії реврухів в Україні192. Крім того, науковець 
був членом місцевкому, бюро Комісії пропаганди та ін.193. Що 
більше, з 1 січня 1930 р. історик додатково посів місце 
вченого архівіста Київського центрального історичного архі
ву194. Звичайно, таке навантаження призводило до того, що 
крім “розгорнутої критики” він не міг дати ніякої наукової 
продукції195. Втім, у 1934 р. І.І.Кравченко став вченим секрета
рем Історично-археографічного інституту ВУАН196, по суті ж 
він виконував обов'язки його директора. Після ліквідації 
інституту у листопаді 1934 р. І.І.Кравченко знайшов для себе 
посаду наукового співробітника Київського обласного дер
жавного історичного архіву.

З 1936 р. він почав працювати у Центральній науковій 
бібліотеці, де з 1938 р. був заступником директора з наукових 
питань. Під його керівництвом у 1935-1936 рр. в бібліотеці (із 
залученням до співпраці Інституту історії ВУАМЛІНу та 
відповідних академічних інститутів) почав втілюватися у 
життя важливий бібліографічний проект «Бібліографія актово- 
документального матеріалу з історії України». Були 
розроблені генеральний план, кошторис, інструкції по 
складанню бібліографії, а також підготовлені матеріали до 
першого тому197.

191 НБУВ, IP, ф.Х, № 2792, арк.7.
192 Там само, арк.З.
193 Там само, арк.7.
194 ЦЦАВО України, ф. 14, оп.І-л, спр.25, арк.85-зв.-86.
195 НБУВ, IP, ф.Х, № 2792, арк.15.
196 НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № ЗО, арк. 114.
197 Див.: Дубровіна Л.А., Онищенко О.О. Історія Національної бібліотеки 
України імені В.І.Вернадського: 1918-1941. - К., 1998. - С.258-259.
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Наприкінці 1930-х рр. 1.1.Кравченко активно дру
кується у часописах198 і, насамкінець, стає кандидатом істо
ричних наук199. Під час війни Іван Іванович викладав у Моз- 
докському вчительському інституті (1941-1942) та Ростов
ському університеті (1942-1944), що перебував в евакуації в м. 
Оші Киргизької PCP. У 1944 р. його, як активіста, посилають 
допомагати “радянізувати” Чернівецький державний універси
тет, де історик проходить шлях від викладача історії СРСР до 
професора, згодом стає деканом історичного факультету і, на
решті, проректором університету. З 1952 р. історик завідував 
кафедрою історії народного господарства у Київському фінан
сово-економічному інституті. Помер науковець у 1953 р.200.

Життя та діяльність Крип ’якевича Івана Петровича 
(у 1928-1930 рр. -  дійсний член НДКІУ) знайшли відобра
ження в численних енциклопедичних статтях, хоча досі не 
стали предметом монографічного дослідження201. Втім, публі
кації про Ш.Крип’якевича, що з’явились останнім часом202, 
досить докладно відтворюють життєвий шлях визначного 
учня М.С.Грушевського після 1930 р.

Так, історик у 1930-х рр. вчителював у гімназіях 
Нестерова та Львова, з 1939 р. професорував у Львівському 
університеті. Тоді ж І.П.Крип’якевич отримав звання доктора 
історичних наук honoris causa. Після ліквідації НТШ він у

198 Див.: Кравченко /. Збирання і публікація фольклору в Сталінградській 
області // Український фольклор. -  1938. -  Кн.1. -  С.181-182; Кравченко і  
Народна творчість донських козаків // Там само. - Кн.5-6. -  С.115-124 та ін.
199 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47595, т.1, арк.89.
200 Див.: РЕГУ. -  Т.2. -  С.493; Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталішцина й доля 
західноукраїнської інтелігенції: 20-50-ті роки XX сг. -  К., 1994. -  С.311; 
Encyclopedia of Ukraine. - Vol.2. - Toronto, Buffalo, London, 1988. - P.663.
201 Див.: Дашкевич Я. Іван Крип’якевич -  історик України // Крип 'якевич ІП. 
Історія України. -  Львів: Світ, 1990. -  С.5.
202 Дашкевич Я. Іван Крип’якевич -  історик України // Кріт'якевич І.П. 
Історія України. -  Львів: Світ, 1990. -  С.5-21; Крип 'якевич Р. Історик 
України // Дзвін. -  Львів, 1990. - № 5. -  С.82-86; Білокінь С. Крип’якевич 
Іван Петрович // Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний 
довідник. -  С.158-160.
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лютому 1940 р. очолив новостворене львівське відділення 
Інституту історії України АН УРСР. І.П.Крип’якевич 
працював на цій посаді і після гітлерівської окупації-у 1944- 
1946 роках, у цей же час був також деканом історичного 
факультету Львівського університету. З 1946 по 1948 рр. 
історик перебував в “почесному засланні” у Києві, працюючи 
науковим співробітником Інституту історії АН УРСР. Після 
повернення до Львову вчений деякий час був співробітником 
Українського державного музею етнографії та художнього 
промислу АН УРСР у Львові (1948-1950 рр.). З 1951 р. 
І.П.Крип’якевич став завідувати відділом історії України 
новоствореного Інституту суспільних наук АН УРСР, а неза
баром його очолив (1953-1961). У 1958 р. І.П.Крип’якевича 
було обрано академіком АН УРСР. Помер вчений у Львові 21 
квітня 1967 р. Зазначимо, що нащадки вшанували пам’ять 
Івана Петровича Крип’якевича, надавши його ім’я Інституту 
українознавства НАН України.

Мандзюк Іван Данилович (у 1924-1926 рр. -  кандидат 
в аспіранти НДКІУ, у 1927-1928 рр. брав участь у пленарних 
засіданнях кафедри) не був затверджений Укрнаукою в аспі
рантурі кафедри М.С.Грушевського, але згодом при підтримці 
академіка його призначили коректором до редакції “України”. 
З квітня 1929 р. І.Д.Мандзюк став виконувати обов’язки 
секретаря Археографічної комісії ВУАН203, однак 14 вересня 
1929 р. історик був арештований і звинувачений у належності 
до “СВУ”204.

Варто наголосити, що цей арешт, як повідомляли 
наглядачі М.С.Грушевського з ДПУ, викликав серед науковців 
розмови про те, що “починають підбиратись до Грушев- 
ського”205. Дійсно, у слідчій справі І.Д.Мандзюка можна знай-

203 Архів Президії НАНУ, ф.Р-251, оп.1, спр.ЗЗ, арк.30-зв.
204 ЦДАГО України, ф.263, оп.З, спр.56914 (архівно-слідча справа І.Д.Манл- 
зюка), арк.2, 50.
205 Див.: Із повідомлення про М.Грушевського 18 вересня 1929 р. // 
Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД... -  С.230.
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ти багато відомостей про роботу визначного історика та його 
співробітників.

Під час допитів у 1929 -  на початку 1930 р. Іван Дани
лович вперто заперечував свою належність як до СВУ, так і до 
будь-якої іншої “контрреволюційної організації”206, проте це 
не врятувало науковця від примусової висилки з України із 
забороною проживати у Москві, Ленінграді, Ростові-на-Дону, 
Кубані і у прикордонній смузі протягом 3-х років207.

Після звільнення із в’язниці І.Д.Мандзюк виїхав до 
Воронежу. Вважаючи покарання несправедливим, він неодно
разово апелював до ЦВК УСРР, однак відповіді не отримав. 
До того ж життя у цьому місті виявилось для засланого надто 
важким: довгий час він був без роботи, часто навіть не мав 
хліба. Кінець-кінцем, він перекваліфікувався на екоиоміста- 
плановика208.

Наприкінці травня 1934 р. І.Д.Мандзюк повернувся до 
Києва і став працювати економістом у промисловій артілі 
“Червоний лозовик”209. Проте НКВС пильнувало, і невдовзі 
“секретно-політичним відділом УГБ НКВС УСРР були 
отримані дані про те, що до Києва із заслання повернувся 
адмінзасланий Мандзюк Іван Данилович, який поновив 
зв’язки з українським контрреволюційним підпіллям і став 
вести націоналістичну фашистську пропаганду”210. Незабаром 
-  10 жовтня 1936 р. його знову заарештували211 і примусили 
зізнатись, що він дійсно вів контрреволюційну роботу212. 
Особлива нарада при народному комісарі внутрішніх справ 
СРСР 9 вересня 1937 р. постановила за цю діяльність засудити 
І.Д.Мандзюка до S років концтаборів, направивши до

206 Див.: ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56914, арк.49.
207 Там само, арк.102.
201 ДА СБУ, спр.58644 ФГІ (архівно-слідча справа І.Д.Мандзюка), арк.15. 
209 Там само, арк.7,12.
2,0 Там само, арк.57.
211 там само, арк.5.
212 Там само, арк.40.
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“Севвостлагу” НКВС -  на Колиму213. Імовірно, що ще на по
чатку 1941 р. колишній історик був живий, принаймні саме в 
цей час розглядалась його скарга, яка, втім, долі І.Д.Мандзюка 
не змінила214. Поки що додаткових даних про науковця ми не 
маємо.

Марковський М ихайло Миколайович (у 1928-1930 рр. 
-  дійсний член НДКГУ) у 1930-і роки продовжував, 
незважаючи на свій вже поважний вік, викладати у київських 
вузах. Зокрема, ще на початку 1941 р. він читав студентам 
Київського ветеринарного інституту латинську мову215. 
Переживши німецьку окупацію в Києві, літературознавець 
помер ЗО червня 1947 р.216.

Миловидов Лев Вікторович (у 1928-1930 рр. -  аспі
рант НДКІУ) до закриття кафедри не дожив. Нагла смерть на
здогнала молодого і працьовитого науковця ЗО липня 1930 
року217.

Нечипоренко Прокіп Іванович (у 1925-1927 рр. -  кан
дидат в аспіранти, у 1927-1930 рр. - аспірант НДКІУ) ще під 
час навчання в аспірантурі у 1929-1930 рр. працював ученим 
архівістом у Полтавському крайовому архіві, а з осені 1930 р. 
після вдалої промоції отримав посаду лектора історії України і 
Росії у Сумському інституті соцвиховання218. Ще кілька років 
він брав участь у роботі Історично-географічної комісії, 
зокрема у 4-му томі збірника комісії була надрукована його 
стаття219. Публікував він і архівознавчі праці220.

2,5 Там само, арк.61,63.
2.4 Там само, арк.65-66.
2.5 ЦДАВО України, ф.3561, оп.1, спр.323, арк.11.
2.6 Українська літературна енциклопедія. -  Т.З. -  К., 1995. -  С.298.
2.7 ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.4943 (особова справа Л.В.Милови- 
дова), арк.38,39.
2.8 Там само, спр.5329 (особова справа П.І.Нечипорснка), арк.16, 19; ф.14, 
оп.І-л, спр.25, арк.87-зв.-88.
219 Див.: Нечипоренко /7. Історично-економічне значення р. Сойму (р. Сойм як 
рухова сила) // Історично-географічний збірник. -  Т.4. — К., 1931. — С.29-35.
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Остання згадка про П.І.Нечипоренка датується 1935 р., 
коли його, начебто, було заслано221. (Нам архівно-слідчої спра
ви історика знайти не вдалося). Подальша доля науковця 
невідома.

Окиншевич Лев Олександрович (у 1925-1928 рр. -  ас
пірант НДКІУ) після закінчення аспірантури ніякого зв’язку з 
кафедрою, що існувала ще два роки, не мав. Подальший 
життєвий шлях цього видатного історика права вже достатньо 
вивчений222. Ми тут лише зазначимо, що наприкінці 1920-х - 
на початку 1930-х років Л.О.Окиншевич займав досить 
помітні посади у ВУАН: у 1929-1931 рр. був директором 
видавництва академії, а у 1931-1932 рр. -  заступником 
секретаря соціально-економічного відділу. Вчасно зрозумів
ши, чим загрожує йому подальша праця в Академії наук, він у 
1933 р. переходить до Ніжинського педагогічного інституту, 
проте вже наприкінці року його з посади професора історії 
було звільнено. Далі була майже чотирирічна праця юрис
консультом на будівництві міднорудного комбінату у с. 
Бертис, що на березі о. Балхаш (Казахстан). Про душевний 
стан вченого у ці роки красномовно свідчить один з його 
листів до Н.Д.Полонської-Василенко від 24 травня 1935 р. 
Він, зокрема, писав, що зміни у своєму життя переживав дуже 
болісно, а “до Києва я не збираюсь. З таким же успіхом я 
можу жити у будь-якому місці, а з науковою працею, яка

220 Див.: Нечипоренко П. [Рсц. на:] “Бюллетень Середнс-Волжского краевого 
Архивного Управления” № 1 і 2 за 1931 р. // Радянський архів. -  1931. -  
Кн.2. -  С.70-72; Нечипоренко П. Проблема побудування штатів для 
Полтавського крайового історичного архіву // Архівна справа. -  1931. - № 4. 
-  С.85-87.
221 Див.: Пояонська-Василенка Н. Історична наука в Україні за совстської 
доби та доля істориків // Записки НТ111. -  T. 173. -  С.67.
222 Див.: Окіншевич (Окиншевич) Лев Олександрович // Мала енциклопедія 
етнодержавознавства. -  К., 1996. -  С.870-871; Падох Я. Лев Окіншевич -  
видатний історик державного права козацької України // Окіншевич Л. Моя 
академічна праця в Україні. -  Львів, 1993. -  С.8-27; Лебедзева В. Jleÿ 
Акіншзвіч пра гісторьію Беларусі II Спадчына. -1996. - № 6. -  С.32-38 та ін.
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могла б вестися у Києві, я, здається, розірвав всерйоз”223. 
Справді, Л.О.Окиншевич до самої війни не повертався до 
дослідницької роботи, працюючи з 1937 р. у Смоленську та 
сусідній Вязьмі юрисконсультом.

З початком війни Лев Олександрович евакуювався до 
Ростова-на-Дону, там був мобілізований. Але вже 11 вересня 
поблизу Яготина потратив до німецького полону. Звільнений 
разом із іншими вояками, які не мали військової форми, 
Л.О.Окиншевич прийшов до Києва.

Під час окупації вчений спочатку працював як юрис
консульт у Київській міській управі, згодом став професором 
та деканом правничого факультету відновленого Універ
ситету. У листопаді 1941 р. Університет було німецькою 
владою закрито, і Л.О.Окиншевич погодився на пропозицію 
редактора газети “Нове українське слово” КТ.Штеппи працю
вати у відділі науки та техніки. Наступного року Лев Олексан
дрович перейшов до науково-дослідного інституту краєзнав
ства у Києві.

Як і багато інших науковців, Л.О.Окиншевич у другій 
половині 1943 р. залишив Київ, а у 1944 р. -  і Україну. Емігра
ційний шлях Л.О.Окиншевича був типовим для українських 
вчених. Виїхавши до Німеччини, дослідник деякий час жив у 
таборі для переміщених осіб у Регенсбурзі, викладав в Україн
ському вільному університеті у Мюнхені, де був деканом 
правничого факультету. У 1949 р. проф. Л.О.Окиншевич 
емігрував до СІЛА. З 1951 р. він працював у Колумбійському 
університеті у спеціальній програмі “Дослідчий проект над 
СССР”, а 1954 р. дістав посаду каталогіста та перекладача в 
Бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні. Після виходу на 
пенсію у 1969 р., Л.О.Окиншевич боровся із важкою недугою 
-  хворобою Паркінсона. Помер вчений 7 листопада 1980 р. у 
Г иллкрсст Г иллс (штат Мериленд, США).

223 ЦДАМЛМ України, ф.542, оп.1, спр.210, арк.2-2-зв.
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Осіюк Олександр Трохимович (у 1928-1929 рр. -  кан
дидат в аспіранти НДКІУ по Відділу примітивної культури і 
народної творчості) за фахом (після закінчення Київського 
інституту народного господарства у 1927 р.) був економістом. 
Беручи участь в роботі кафедри, О.Т.Осіюк не полишав 
педагогічної праці. Зокрема, наприкінці 1920-х -  на початку 
1930-х рр. він викладав українську мову на робітничому 
факультеті машинобудівного інституту та в енергетичному 
інституті; одночасно в автошляховому інституті він читав курс 
з економічної географії224. Як галичанин, О.Т.Осіюк був ареш
тований 14 березня 1933 р. у справі “УВО”225. Крім звинува
чень у зв'язках із “УВО”, О.Т.Осіюку ставилось також у про
вину те, що він, “не маючи прямого відношення до ІНО, прий
мав активну участь в етнографічному гуртку ШО”, який “був 
створений за спеціальною вказівкою Грушевського” і звідки 
“черпали націоналістичні кадри не лише акад. Грушевський, 
але також ціла низка контрреволюційних організацій”226. 
Зважаючи на те, що науковець заперечував свою “контррево
люційну діяльність”, його замість 5 років концтаборів 
засудили до висилки на північ терміном на 3 роки, хоча і 
направили до місця заслання етапом227.

Відбувши термін покарання та повернувшись в Украї
ну, О.Т.Осіюк оселився у м. Ніжині, однак у 1937 р. зробив 
необміркований крок, подавши до органів НКВС заяву про 
зняття судимості228. Цією заявою він нагадав про себе як про 
члена “УВО” і невдовзі був повторно заарештований та засуд
жений до вищої міри покарання. О.Т.Осіюк був розстріляний 
26 березня 1938 р. у Полтавській області229.

224 ДА СБУ, спр.60489 ФП (архівно-слідча справа О.Т.Осіюка), арк.б-зв,
225 Там само, арк.2.
226 Там само, арк.10.
227 Там само, арк.11,15.
228 Там само, арк.12.
229 Там само, арк.16.
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Така ж трагічна доля спіткала і Павлика Остапа Яко
вича (у 1925-1927 рр. -  кандидат в аспіранти, у 1927-1930 рр. 
-  аспірант НДКІУ), який після ліквідації науково-дослідної ка
федри М.С.Грушевського залишився працювати науковим 
співробітником в Комісії історії Західної України при акаде
мічній кафедрі історії України доби торговельного капіталу і 
на початку 1932 р. був навіть визнаний ударником230. Із органі
зацією Історично-археографічного інституту ОЛЛавлик посів 
посаду наукового співробітника і продовжував вивчати “про
мисловість і пролетаріат на Західній Україні за доби 
імперіалізму”. Паралельно із цим йому було поставлено в 
обов’язок вивчення “промисловості і пролетаріату Стапінщи- 
ни до 1886 р.”231. Та під час чистки інституту у березні 1934 р. 
наукового співробітника ОЛ.Павлика “як баласт, щодо науко
вої роботи непридатний”, який вийшов із школи Грушев- 
ського і “не позбавився ще нацдемівщини”, було вирішено з 
роботи звільнити232. Відтоді історик працював як викладач у 
київських вузах та середніх школах233.

14 червня 1937 р. науковець був удруге арештований 
(перший арешт мав місце у 1931 р., але через брак доказів про 
участь О.Я.Павлика у контрреволюційній організації справу 
тоді було припинено)234. Остапа Яковича змусили зізнатися, 
що він став на чолі організації галичан (разом із 
О.Я.Павликом у справі проходили ще троє вихідців із 
Галичини, які з початку 1920-х рр. жили у Києві -  економісг- 
бухгалтер М.В.Барон, бухгалтер І.О.Туркевич, бухгалтер 
Я.І.Вусович), яка ставила собі за мету -  важко навіть уявити -  
“повалити радянську владу у момент оголошення війни 
Німеччини і Польщі проти СРСР для встановлення Самос-

230 НБУВ, 1Р, ф.Х, № 8506, арк.4.
231 Там само, № 1771, арк.76.
232 НБУВ, IP, ф.Х, № 1499, арк.3-зв.
233 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.63862 ФП (архівно-слідча справа 
О.Я.Павлика), арк.4,156-й.
134 Там само, арк.4-зв.
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тійної Соборної української буржуазно-демократичної респуб
ліки під протекторатом Польщі і Німеччини”2” .

Ця нісенітниця коштувала життя усім чотирьом: поста
новою народного комісара внутрішніх справ СРСР і 
прокурора СРСР цих галичан було засуджено до страти236. 
О.Я.Павлика розстріляли 5 листопада 1937 р.237.

Петровський Микола Неонович (у 1927-1930 рр. -  
науковий співробітник НДКГУ) до 1933 р. продовжував про
фесорувати у Ніжинському інституті соціального виховання 
(колишній ШО), а також співробітничав із Археографічною 
комісією ВУАН. Перебравшись у 1934 р. до Києва, історик 
став співробітником відділу стародруків Бібліотеки ВУАН238, 
а з 1937 р. почав працювати в Інституті історії України239. З 
цього часу доля М.Н.Петровського пов’язана із цією інститу
цією. У 1939 р. він захистив докторську дисертацію, а у 1942- 
1947 рр. очолював інститут, хоча, як визначають сучасні 
дослідники, не користувався належним авторитетом ні в 
колективі, яким керував, ні в партійних інстанціях240. Лек
тором, проте, Микола Неонович був чудовим241, і тому не див
но, що у повоєнні роки історик продовжував виклади у вузах, 
зокрема у Київському державному університеті з 1944 р. вче
ний читав курс з історії України242. 1945 р. Миколу Неоновича 
було обрано членом-кореспондентом АН УРСР.

231 Там само, арк.148.
234 Там само, арк.164.
237 Там само, арк.157.
231 Дубровіна Л.А., Онищенко О.О. Історія Національної бібліотеки України 
імені В.І.Вернадського. 1918-1941. • С.189.
239 Коваль М.В., Рубльов О.С. Інститут історії України: перше двадцятиріччя 
(1936-1956 рр.) // У лещатах тоталітаризму: перше двадцятиріччя Інституту 
історії НАН України (1936-1956 рр.): 36. док. і мат. -  К., 1996: У 2-х чч. -  
Ч .1 .-С .8 .
240 Там само.-С.22.
241 Див.: Л.О[киншевич]. Дослідник Самовидця: Пам’яті М.Н.Петровського // 
Україна. -  Париж, 1952. -  4.7. -  С.537.
242 ДА м. Києва, ф.Р-1246, оп.2, спр.6, арк.1.

250



Після сумновідомої постанови ЦК КП(б)У від 29 серп
ня 1947 р. “Про політичні помилки і незадовільну роботу Ін
ституту історії України АН” М.Н.Петровський був знятий з 
посади директора, але залишився в Інституті і до дня смерті 20 
липня 1951 р. очолював відділ археографії243.

Із жалем також констатуємо, що досі існують лише 
численні енциклопедичного плану біобібліографічні статті 
про М.Н.Петровського244, між тим монографічної студії про 
цього вченого немає.

Життєпис особистого секретаря М.С.Грушевського 
Савченка Федора Яковича (у 1925-1928 рр. -  науковий 
співробітник, у 1928-1930 рр. -  дійсний член НДКГУ) вже став 
предметом спеціальних досліджень245. Доля цього вченого 
була так само трагічна, як і більшості з колишніх кафедралів. 
Арештований одним з перших -  8 березня 1931 р. у справі мі
фічного “Українського національного центру”, Федір Якович 
не витримав допитів і обмовив себе та своїх колег. Майже 
через рік так званого слідства -  7 лютого 1932 р. Ф.Я.Сав- 
ченка було засуджено до п’яти років позбавлення волі, які він 
провів у Суздальському та Ярославському політізоляторах.

243 Див.: У лещатах тоталітаризму: перше двадцятиріччя Інституту історії 
НАН України (1936-1956 рр.): 36. док. і мат. -  4.2. -  С.222.
244 Петровський Микола Неонович // Гуржій 1.0., Петренко В.С. Видатні 
радянські історики. -  К., 1969. -  С. 158-159; Петровський Микола Неонович 
// Історія Академії наук Української PCP: В 2-х кн. -  Кн.2. -  К., 1967. -  
С.602; Білокінь С.І. Петровський Микола Неонович // Вчені Інституту історії 
України: Біобібліограф і іний довідник. -  С.249-250 та ін.
245 Див.: Рубльов О.С. Особистий секретар академіка М.С.Грушевського: 
Ф.Я.Савченко // Репресоване краєзнавство. -  С.І68-173; Рубльов О.С. 
“Аташе” академіка М.СГрушевського: Савченко Федір Якович П Реабілі
товані історією. -  К., Полтава, 1992. -  С.50-57; Рубльов О.С. Повертаючись 
до надрукованого: Гирич І.Б., Кіржаєв С.М. До історії Всеукраїнської 
Академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський. З приводу 
“Осібної гадки академіка М.Грушевського до протоколу Спільного зібрання 
УАН від 17 жовтня 1927 року” / Український археографічний щорічник. - 
Вип.1 (4). -  К., 1992. -  С.332-340 // Український археографічний щорічник. 
-  Вип.2 (5). -  К., 1993. -  С.428-434.
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Звільнившись 1936 р., Ф.Я.Савченко переїхав до Саратова, де 
працював у школах, викладав англійську та італійську мови. 
Втім, вже у жовтні 1937 р. його було вдруге заарештовано 
(разом із іншими українськими засланими науковцями, 
зокрема О.Ю.Гермайзе). Незрозуміло з яких причин справу 
Ф.Я.Савченка постановою УГБ УНКВС по Саратовській 
області від 4 січня 1938 р. було виділено для додаткового 
опрацювання246. Подальша доля Ф.Я.Савченка невідома, 
ймовірно, він загинув під час слідства або в ув’язненні.

Сербул Ю рій Тимофійович (у 1927-1930 рр. -  кандидат в 
аспіранти НДКІУ) -  брат у перших Т.М.Гавриленка -  у 1930-х 
роках викладав історію у київських школах і медичному 
робітфаку247. У 1932-1933 рр. він, рятуючи від голоду двох 
своїх сестер та матір, що жили у с. Баштанці Миколаївської 
області (між тим родина у 1920-х роках мала міцне селянське 
господарство), забрав їх до себе у Київ (брат історика помер 
під час голодомору)248.

Ю.Т.Сербул був арештований 1 листопада 1937 р. 
начебто за участь у контрреволюційній націоналістичній орга
нізації249. Передусім йому інкримінували, що він був сином 
кулака-орендаря (багатодітна родина Сербулів наприкінці 
1920-х рр. мала у господарстві 1-2 корови, 2-3 коней, 17 деся
тин власної та 7 десятин орендної землі250, що аж ніяк не 
можна назвати надлишком), а також те, що він “з 1928 р. був 
особисто зв’язаний з керівниками організації Грушевським, 
Савченком і Гавриленком”, за завданням яких “брав участь у 
збиранні контрреволюційного фольклору, частівок, контр
революційних анекдотів”.

Ці “провини” вважалися настільки великими, що трій
ка при Київському облуправлінні НКВС УРСР постановила

244 ЦДАГО У країни, ф.263, on. 1, спр.49534, т. архівно-слідча справа, арк. 118. 
247 Там само, спр.55645 ФП (архівно-слідча справа Ю.Т.Сербула), арк.5,20. 
241 Там само, арк.35.
247 Там само, арк.2,4.
250 Там само, арк.16,24.
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Ю.Т.Сербула розстріляти, а його особисте майно - конфіску
вати251. Вирок був виконаний 27 листопада 1937 р.

У 1962 р. історика реабілітували252, але ще до 1992 р. 
сини Юрія Тимофійовича не знали справжньої дати його 
смерті: у свідоцтві про смерть Ю.Т.Сербула, виданому 1962 р., 
було зазначено, що він начебто помер 27 жовтня 1942 р. від 
“крупозної пневмонії”255. Істину встановили через ЗО років по 
формальній реабілітації і через SS років по смерті Юрія 
Тимофійовича.

Сильченко Володимир Миколайович (у 1928-1930 рр. 
- аспірант НДКІУ) після закриття кафедри влаштувався викла
дачем робітничого факультету енергетичного інституту254. 
Однак працював там недовго -  22 січня 1931 р. “пильні” 
чекісти його арештували і звинуватили в членстві у контр
революційній організації, що, мовляв, існувала у Києві та Бру
силову і діяльність якої була спрямована на “повалення радян
ської влади шляхом збройного повстання”255.

Проте семимісячні допити В.М.Сильченка, під час 
яких колишній аспірант переповідав всю свою біографію, не 
дали слідству достатніх доказів його вини. 31 серпня 1931 р. 
справу В.М.Сильченка було припинено (дуже рідке явище у 
1930-х роках), і хворого на туберкульоз викладача було 
звільнено255. Останні дані про В.М.Сильченка знаходимо у 
довідці від 27 серпня 1932 р. про його аспірантський стаж у 
НДКІУ. Наразі в ній повідомляється, що В.А.Сильченко “був і 
є членом Культурно-історичної комісії Катедри історії 
України”257. Подальшої його долі ми не знаємо.

“ ‘Там само, арк.24.
“ 2Там само, арк.61.
“ ’Там само, арк.69.
“ ‘Там само, спр.47267 (архівно-слідча справа В.М.Сильченка), арк.5. 
253 Там само, арк.1,2.
234 Там-само, арк.65.
257 НБУВ, ЇР. ф.Х, № 3482, арк.1.

253



На жаль, зовсім не вдалося знайти відомостей про 
Сіпала Івана Даниловича (у 1929-1930 рр. -  аспірант НДКГУ). 
Можливо, подальші розшуки проллють світло на його життя.

Спринник Марія Федорівна (у 1928-1929 рр. -  аспі
рантка НДКГУ), тільки-но розпочавши працю в кафедрі, була 
арештована у справі “СВУ” у березні 1929 р. Після восьми- 
місячного ув’язнення її вислали до Усть-Іжори Ленінградської 
області. 1931 р. М.Ф.Скрипник повернулась в Україну, викла
дала історію в середніх школах і технікумах в Київській 
області.

Залишившись в окупації, Марія Федорівна у жовтні 
1941 р. - вересні 1942 р. викладала історію у 1-й українській 
гімназії м. Києва, а після закриття гімназії працювала в лабо
раторії наочного приладдя “Допомога школі”. У березні 1943 
року жінка влашіувалась на роботу до Головного історичного 
архіву ім. Антоновича у Києві258. Її подальша доля невідома.

Смолинська Євгенія Сергіївна (у 1928-1930 рр. - аспі
рантка НДКГУ), філолог за фахом, у 1930 р. стала до праці в 
Інституті мовознавства ВУАН259. Та коли невдовзі почались 
різні “диспути” та звільнення, вона перейшла вчителювати до 
київської вечірньої середньої школи № 110. Переживши 
арешт і загибель чоловіка Т.М.Гавриленка у ГУЛАГу, 
страхітливі роки окупації (їй довелося працювати хатньою 
робітницею у інженера цукрозаводу на Хмельниччині), не 
знаючи про долю дітей (донька Дія разом із дідусем -  Сергієм 
Михайловичем Смолинським виїхала в евакуацію, а сина 
Ждана німці вивезли на примусові роботи до Німеччини), 
Є.С.Смолинська не розгубила свій талант. По війні нарешті 
возз’єднана родина жила у Бердичеві, Глухові, а з середини 
1950-х рр. повернулась до Києва. Євгенія Сергіївна знову

258 ЦДАВО України, ф.3847, оп.1, спр.243, арк.9,10-10-зв.
159 ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.47267 (архівно-слідча справа В.М.Силь- 
ченка), арк.7-зв.
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почала вчителювати у середніх школах. Померла вона 13 
листопада 1981 р. у Києві2®0.

Степанишина Оксана М ихайлівна (у 1925-1928 рр. -  
аспірантка, 1928-1930 рр. науковий співробітник НДКГУ) 
після ліквідації кафедри М.С.Грушевського подала заяву до 
голови КВСЕГУ при ВУАН акад. ДЛ.Багалія2®1 і до 1933 р. 
працювала в цій комісії науковим співробітником. Продов
жуючи у ці роки досліди реформи 1861 р. на Правобережжі, 
О.М.Степанишина також написала декілька кон’юнктурних 
розвідок, зокрема “3 історії класової боротьби на Сталінщині 
за доби імперіалізму” до Сталінського збірника242.

З ВУАН її було звільнено 1 серпня 1933 р.2®\ Про 
наступні 8 років життя Оксани Михайлівни нам відомо лише, 
що вона близько жила з родиною М.С.Грушевського244.

Чергова документована згадка про історика датується 
літом 1942 р. У складеному тоді списку членів Київського До
му вчених з історико-філологічних наук знаходимо повідом
лення, що в окупованому Києві О.М.Степанишина посідала 
місце директорки жіночої гімназії24*. А наприкінці року -  19 
грудня 1942 р. -  на засіданні історично-філологічного гуртка 
Київського будинку вчених О.М.Степанишина виголосила 
доповідь про останні роки життя акад. М.С.Грушевського244.

На жаль, більше точних даних про історика ми не 
маємо. Та й у повоєнній історіографії про О.М.Степанишину 
не згадується. Однак не можемо не відмітити факту виходу в 
світ у 1948 р. у Новому Ульмі статті “Українська історична

2М Повідомлено донькою Є.С.Смолинської і Т.М. Гавриленка Д.Т.Вакулен- 
ко 2 січня 1997 р.
2(1 Див.: ЦДАМЛМ України, ф.542, оп.1, спр.244, арк.2.
262 Там само, арк.І-Ізв.
2(3 Див.: Біяокінь С. Лист Георгія Ломова до кузини -  Ганни Грушевської- 
ШамраЯ // У І. -  1995. - № 1-4. -  С. 181.
244 УІ. -  1981. -  Ч. 1-4. -  С.174.
265 ЦДАВО України, ф.3561, оп.1, спр.323, арк.7.
244 Біяокінь С. Лист Георгія Ломова до кузини -  Ганни Грушевської-Шамрай. 
-С.180-181.
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наука в 1920-х роках”, підписану криптонімом “О.М.”267. Зва
жаючи на те, що О.М.Степанишина вже використовувала цей 
криптонім у 1943 р. у студії-спогадах “Останні роки життя 
М.Грушевського”26* і докладно знала про стан історичної 
науки в Україні у 1920-х роках не з чуток, припускаємо, що ця 
робота належить перу учениці М.С.Грушевського. Та й, зреш
тою, Новий Ульм, де була праця надрукована, по війні став 
містом, в якому жив великий гурт українських науковців-еміґ- 
рантів, тож перебування там колишньої аспірантки М.С.Гру
шевського цілком вірогідне. Наступні розшуки, думаємо, 
дадуть нам більш докладну інформацію.

Ткаченко Микола М ихайлович (у 1924-1927 рр. -  ас
пірант, у 1927-1930 рр. -  науковий співробітник НДКІУ) до 1 
травня 1931 р. мав штатну посаду в Історично-географічній 
комісії, але з часу призначення його керівником Архео
графічної комісії ВУАН (після арешту попереднього керівни- 
чого В.О.Романовського) посаду номінально залишив269. Втім, 
бажаючи завершити розпочаті раніше численні студії з 
історичної географії України, М.М.Ткаченко просив дозволу у 
президії П Відділу ВУАН продовжувати працю у Історйчно- 
географічній комісії “у вільний час від безпосередньої роботи 
по Археографічній комісії”270.

І хоча таку працю історик у 1931-1933 рр. дійсно про
водив, до її завершення справа не дійшла. Як, зрештою, не бу
ла поцінована праця науковця як керівничого Археографічної 
комісії у часи постійних перевірок, чисток, критики і 
самокритики: у серпні 1933 р. М.М.Ткаченка було звільнено з 
ВУАН “як класового ворога”271 (це сина селянина!).

“ 7 О.М. Українська історична наука в 1920-х роках // Сучасник: Збірник. -  
Вип.1. - Новий Ульм, 1948.
268 О.М. Останні роки життя Михайла Грушевського // Наші дні. -  Львів, 
1943. -  Ч.З. -  С.4-5. Передруковано: У І. -1981. -  № 1-4. -  С. 174-179.
249 Архів Президії НАНУ, ф.Р-251, оп.1, спр.49, арк.105.
270 ЦДАМЛМ України, ф.256, оп.1, спр.57, арк.І-Ізв. 
т  НБУВ, 1Р, ф.Х, № 1499, арк.2-зв.
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Суспільствознавця було відлучено від Академії, але не 
від науки. Трохи змінивши фах, М.М.Ткаченко стає виклада
чем географії у київській середній школі для дорослих № 11, 
де виявив себе як кваліфікований педагог272. Незважаючи на 
велику педагогічну завантаженість, він не полишає наукової 
праці: стає дійсним членом Всесоюзного географічного това
риства при АН СРСР, а наприкінці 1940 р. завершує роботу, 
яку мав захищати в Інституті історії України на звання кан
дидата історичних наук273. Йдеться про працю “Історично- 
географічні відомості про місця перебування Т.Г.Шевченка на 
Україні”, що була виготовлена у 1938-1940 рр. за завданням 
Інституту української літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР. 
Для її захисту науковцю не вистачило часу: почалася війна, і 
Микола Михайлович -  вже з посади старшого наукового спів
робітника Інституту української літератури -  евакуюється до 
Харкова, а потім до Уфи274.

В столиці Башкирії М.М.Ткаченко стає науковим спів
робітником об’єднаного Інституту історії та археології і там- 
таки у 1942 р. захищає кандидатську дисертацію275. У 1943 р. 
кандидат історичних наук М.М.Ткаченко вже член вченої 
ради Інституту276.

Не зважаючи на велику роботу, здійснену істориком, 
його у січні 1947 р. за наказом директора Інституту М.Н.Пет-

272 ЦДАМЛМ України, ф.256, ои.1, спр.57, арк.2.
273 Там само, арк.2-зв.
274 Там само, арк.З.
273 Чернетковий варіант кандидатської дисертаційної роботи з авторськими 
правками “Історично-географічні відомості про місця перебування 
Т.Г.Шевченка на Україні” з поміткою “Уфа, 1942 (1У-У)” зберігається в 
особистому фонді М.М.Ткаченка в НБУВ, IP (ф.113, Ns 8. - 2S4 с.). Дані про 
те, що М.М.Ткаченко став кандидатом історичних наук ЗО березня 1946 р., 
не відповідають дійсності. (Див.: Білокінь С. Київська школа акал. 
М.С.Грушсвського // УІЖ. -  1996. - №  5. - С.127).
276 Див.: Протокол № 18 засідання Вченої ради Інституту історії і археології 
АН УРСР 25 червня 1943 р. // У лещатах тоталітаризму: перше 
двадцятиріччя Інституту історії НАН України (1936-1956 рр.): 36. док. і мат. 
-Ч .І.-С .120 .
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ровського було звільнено з Інституту історії за, начебто, “хро
нічне невиконання планів у 1942-1946 рр.”277. Дарма М.М.Тка- 
ченко апелював до бюро Відділу суспільних наук АН УРСР і 
до президента АН УРСР278 - поновлення на посаді він не до
мігся і змушений був влаштуватися на роботу до Інституту 
історії та теорії архітектури279. З 1952 р. історик знову повер
тається до Інституту літератури АН УРСР, в штатах якого він 
перебував до березня 1963 р., коли науковця за віком 
скоротили280.

16 січня 1964 р. відбувся захист докторської дисертації 
М.М.Ткаченка. Вчений йшов до нього 20 років -  саме стільки 
“Начерки з історії селян на Лівобережній Україні” пробивали 
собі шлях до офіційного визнання281.

Помер талановитий і працелюбний вчений 7 листопада
1965 р.

Правду про нелегке життя Федоренка Павла Костян
тиновича (у 1927-1930 рр. -  науковий співробітник НДКІУ) 
українські вчені змогли сказати лише на початку 1990-х 
років282. Це й не дивно, адже вченого було три рази 
заарештовано.

Вперше його арештували менш, ніж через місяць після 
ліквідації НДКГУ - 21 жовтня 1930 р. у справі “СВУ”, але 
через брак доказів та вперте заперечення П.К.Федоренком 
будь-яких своїх провин 19 листопада 1930 р. його з-під варти 
було звільнено. Втім, наслідком цього арешту стало 
залишення вченим викладацької діяльності в Чернігівському

277 ЦДАМЛМ України, ф.256, оп.І, спр.57, арк.6.
278 Там само, арк.6-9.
279 Там само, арк.20.
280 Там само, арк.29.
281 Щоденник М.МЛкаченка (25 лютого 1958 -  10 червня 1964) // Там само, 
спр.37, арк.93-зв.
282 Див.: Коваленко О.Б., Ткаченко В.В. Три справи і одне життя 
(ШСФедоренко) // Репресоване краєзнавство. -  С.228-233; Коваленко О.Б., 
Ткаченко В.В. Доля історика // Репресоване “відродження”. -  К., 1993. -  
С.198-211 таін.
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ІМО. Павло Костянтинович повністю зосередився на архівній 
роботі.

Другий арешт не забарився. 20 серпня 1934 р. вченого 
знову безпідставно ув’язнили й так само безпідставно звину
ватили у контрреволюційній діяльності. Проте категоричне 
невизнання П.К.Федоренком своєї причетності до будь-якої 
контрреволюційної організації удруге змусило енкаведістів 
звільнити науковця, а 15 жовтня 1934 р. справу взагалі було 
припинено. Однак після звільнення вчений не зміг вже 
повернутися до архіву і став працювати на канцелярській 
посаді у Чернігівській міській раді.

Втретє вченого арештували 14 жовтня 1938 р. І знов- 
таки 58-річний науковець відкидав усі звинувачення і не виз
нав себе винним. Втім, цього разу йому не поталанило: Особ
лива нарада при НКВС СРСР засудила П.К.Федоренка до 5 ро
ків адміністративного заслання. Наступні 7 років вчений 
провів у Казапинську, що в Казахстані, де викладав у 
місцевому педагогічному училищі.

Повернувшись 1945 р. в Україну, П.К.Федоренко вик
ладав спочатку у Конотопському вчительському інституті, а у 
серпні 1946 р. став старшим науковим співробітником істо- 
рико-культурного заповідника “Києво-Печерська лавра”. З 
1948 р. і до виходу на пенсію у 1954 р. (у 74 роки!) П.К.Федо
ренко працював завідуючим відділом та одночасно заступ
ником директора по науковій частині музею історії Корсунь- 
Шевченківської битви у Корсуні. Реабілітований 1959 р., вче
ний останні роки життя провів у Києві. Помер вчений 5 лю
того 1962 р.

Життєвий шлях Шамрая Сергія Вікторовича (у 1924- 
1928 рр. -  аспірант, у 1928-1930 рр. -  науковий співробітник 
НДК1У) також висвітлений у літературі233, хоча й не так повно, 
як того хотілося б.

іи  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушсвського : Останнє десятиліття (1924- 
1934). -  К., 1993. -  С.169-176.
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Після від’їзду М.С.Грушевського до Москви його 
небіж фактично керував роботою Кафедри історії України 
доби торговельного капіталу, а також -  після виходу на пен
сію В.ІЛЦербини -  ще й Комісією історії Києва і 
Правобережжя (у 1931-1933 рр.).

17 червня 1933 р. С.В.Шамрай разом із М.Ф.Карач- 
ківським та 1.І.Щітківським спробував врятувати науковий ар
хів Історичних установ ВУАН. На кількох підводах папери та 
майно перевозяться ними до будинку Грушевських на Пань- 
ківську вулицю. Академічне керівництво невдовзі дізналось 
про це і кваліфікувало цю спробу як крадіжку майна Академії 
наук. 15 липня Сергія Вікторовича було звільнено з посади 
наукового співробітника. А 17 липня його було арештовано.

Звичайно, головна провина науковця полягала у тому, 
що він був родичем акад. М.С.Грушевського, крім того, як 
зазначалося у звинувачувальному вироку, проводив контр
революційну роботу. 8 березня 1934 р. судова трійка при ко
легії ДПУ УРСР ухвалила ув’язнити С.В.Шамрая у виправно- 
трудовий табір строком на три роки. Покарання науковець 
відбував на Далекому Сході, будував БАМ і навіть був 
визнаний “ударником”.

Після повернення весною 1936 р. в Україну С.В.Шам
рай оселився у Чернігові, де влаштувався на посаду старшого 
референта обласного управління народногосподарського облі
ку. На початку серпня 1937 р. його було знову заарештовано, 
тепер вже як “учасника контрреволюційного націонап- 
фашистського підпілля”, і засуджено до 8 років виправно- 
трудових робіт. Відбуваючи покарання в одному з таборів 
Севвостлагу, Сергій Вікторович Шамрай помер 4 січня 1939 р.

Ш евченко Людмила Прокопіена (у 1925-1930 рр. 
збирала і опрацьовувала фольклорно-етнографічний матеріал 
для Кабінету примітивної культури НДКГУ) у 1931-1933 рр. 
виконувала обов’язки лаборанта Кафедри історії України доби
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торговельного капіталу284, а також була співробітником 
Культурно-історичної комісії, на терені якої студіювала тему 
“Попівство в українському фольклорі”285. З утворенням у 
1934 р. ІІМК, Л.П.Шевченко стала його науковим співробіт
ником. По війні фольклористка захистила кандидатську 
дисертацію. Її основним місцем роботи був Інститут 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. 
Померла дослідниця 22 жовтня 1969 р.

Ш теппа (Штепа) Костянтин Тодосьович (у 1928- 
1930 рр. тісно співробітничав із Відділом примітивної 
культури НДКІУ) у 1930 р. перебрався із Ніжина до Києва, де 
став викладачем КІНО. А із створенням у ВУАН Комісії для 
дослідів з історії Близького Сходу та Візантії (січень -  лютий 
1930 р.) історик отримав статус наукового співробітника 
комісії286.

Із ліквідацією II (Соціально-економічного) відділу 
ВУАН на початку 1934 р. (а разом з цим і Комісії Близького 
Сходу) К.Т.Штеппа був зарахований до новоствореного Істо
рично-археографічного інституту, де очолив сектор історії За
ходу і Сходу287, але вже 21 листопада був звільнений з посади 
через ліквідацію Інституту288.

Наступний рік вчений присвятив роботі в ІІМК, проте 
у 1936 р. начебто через “невиконання плану” його з цього нау
ково-дослідного академічного закладу було також

■ 9RQзвільнено .
Єдиним постійним місцем роботи К.Т.Штеппи з 1930 

року лишався Київський ІНО (з 1933 р. - Київський державний

m  НБУВ, IP, ф.Х, № 8506, арк.З; № 3468, арк. І ; № 3451, арк. І.
285 Там само, № 12168, арк.1; № 12177, арк.10; № 12181, арк.14-І4-зв.; № 
12197, арк.35.
ІМ Архів Президії НАНУ, ф.Р-251, оп.1, спр.43, арк.21.
1,7 НА І1У НАНУ, оп.3, спр.171, № 28, арк.62-62-зв.
2,1 Там само, № 25, арк.40. 
ш  ЦДАГО України, ф.263, оп.1, спр.56706, арк.14.
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університет), де історик професорував і завідував кафедрою 
давньої історії290 до днл арешту 17 березня 1938 р.291.

Його справу було об’єднано із справами інших науков
ців -  проф. Одеського державного університету О.О.Сухова, 
декана географічного факультету Київського педінституту ім. 
О.М.Горького О.Г.Майліса і старшого наукового співробітни
ка Інституту української літератури ім. Т.Г.Шевченка АН 
УРСР К.М.Грушевської і, таким чином, сформовано “контр
революційну організацію”.

Не можемо замовчати того факту, що К.Т.Штеппа був 
секретним співробітником ДПУ-НКВС з 1928 р.292 (тобто з 
часу праці в кафедрі М.С.Грушевського) і його роль у обмов
лянні як себе, так і інших науковців, зокрема давніх колег -  
О.С. та К.М.Грушевських, К.Є.Тимченка та ін. досить-таки 
непорядна. Це засвідчує і вирок у справі КТ.Штеппи, за яким 
він був звільнений за постановою НКВС УРСР від 27 вересня 
1939 р. за 4.2 ст. 197 Карного кодексу УРСР (звинувачення не 
підтвердилося), тобто по даній справі він був 
реабілітований2” . Між тим інші підсудні були засуджені до 
різних термінів позбавлення волі (К.М.Грушевська -  до 8 
років, О.О.Сухов і О.Г.Майліс -  до 5, хоча стосовно 
О.Г.Майпіса вирок було невдовзі скасовано). Більше того, піс
ля півторарічного ув’язнення К.Т.Штеппа повернувся до своєї 
посади завідувача кафедри в КДУ, що теж дає привід до 
роздумів.

Під час війни історик залишився в окупованому Києві, 
де вже у вересні 1941 р. став завідувати відділом культури і 
освіти Київської міської управи, а в грудні очолив редакцію 
пронімецької газети “Нове українське слово”, праця в якій аж 
ніяк не прикрашає послужний список дослідника. У вересні 
1943 р. історик виїхав на еміграцію до Німеччини. Тут у 1950-

2,0 ДА СБУ, спр.49863 ФП (архівно-слідча справа К.Т.Штсппи), арк.10. 
291 Там само, арк.10-зв.
2,2 Там само, арк.58.
293 Там само, арк.246.
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1952 pp. він викладав російську мову і літературу в одній із 
американських армійських шкіл, працював в Мюнхенському 
інституті для вивчення історії та культури СРСР294. З 1952 р. 
К.Т.Штеппа проживав у США. Помер 19 листопада 1958 р. у 
Нью-Йорку295.

Щ ербина Володимир Іванович (у 1924-1930 рр. -  
дійсний член НДКІУ) після ліквідації НДКГУ подав прохання 
до Президії ВУАН про звільнення його також і з посади 
керівничого Комісії Києва і Правобережжя “за похилим віком 
(у травні 1930 р. історику виповнилось 80 років. -  О.Ю.) і 
хворістю”296. Президія ВУАН його прохання задовольнила, і з 
1 листопада 1930 р.297 києвознавець перейшов у ранг 
академічного пенсіонера. Помер вчений у 1936 р. у Києві.

Про життя Юркевича Віктора Дмитровича (у 1924- 
1926 рр. -  кандидат в аспіранти, у 1926-1929 рр. -  аспірант, у
1929-1930 рр. -  науковий співробітник НДКГУ) писали вже не 
раз298.

Після ліквідації НДКГУ історик у 1931-1933 рр. очолю
вав Комісію козаччини і козацької доби, працював в Архео
графічній комісії ВУАН299, КВСЕГУ акад. Д.І.Багалія, а на по
чатку 1934 р. був старшим науковим співробітником Історич
но-археографічного інституту, з якого його невдовзі було 
звільнено як “прихованого грушев’янця”300.

Довгий час по тому В.Д.Юркевич не міг знайти 
роботу, нарешті влаштувався бухгалтером до Молотовської

2.4 Encyclopedia of Ukraine. - Vol. IV. - Toronto, Buffalo, London, 1993. - 
P.877.
2.5 Ibid. - P.876.
ш  Архів Президії НАНУ, ф.Р-251, on. 1, спр.43, арк.36.
2,7 Там само, арк. 151.
2п Див: Бабенко Л.Л. Поруч з корифеями науки (В.Д.Юрксвич) // 
Репресоване краєзнавство. -  С.220-224; Федущак-Юркевич І. Михайло 
Грушевський і слідча справа Віктора Юркевича // Михайло Грушевський: 
36. наук, праць. -  Львів, 1994. -  С.426-439. 
т  НБУВ, IP, ф.Х, № 8506, арк.4.
300 Там само, № 1499, арк.З.
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райжитлоспілки. У 1936 р., за свідченнями його дружини 
Лариси Григорівни Афендик, В.Д.Юркевича було арештовано 
(архівно-слідчої справи 1936 р. знайти не вдалося). Тоді, 
начебто, від Юркевича вимагався компромат на М.С.Грушев- 
ського та його учнів, але вчений відмовився обмовляти 
вчителя та колег. Через місяць його було звільнено за станом 
здоров’я301. Та вільним залишався вчений недовго.

12 вересня 1937 р. В.Д.Юркевич був знову арештова
ний, і за постановою судової трійки при Київському облас
ному управлінні НКВС СРСР від 1 грудня 1937 р. засуджений 
до 10 років виправно-трудових таборів. Відбуваючи термін 
покарання у Воркутлазі (Республіка Комі), В.Д.Юркевич 
помер 11 вересня 1939 р.

1996 року донька Віктора Дмитровича Інна Вікторовна 
Федущак-Юркевич своїм коштом здійснила подорож до місця 
вічного спочинку батька. Завдяки їй кладовище в’язнів конц
табору у с. Адак, де похований В.Д.Юркевич, освячено, а на 
місці поховань встановлено хреста із написом “Вічна пам’ять 
політв’язням, полеглим у санкомандировці Адак. Віктору Юр- 
кевичу (1899-1939) і тисячам невідомих”. Зараз в Інституті 
української археографії та джерелознавства ім. М.С.Гру- 
шевського НАН України готується “Збірник на пошану 
Віктора Юркевича”. Можливо, у такий спосіб сучасна 
українська історична наука поверне борг незаслужено забутим 
вченим.

Підведемо риску. Із названих S3 співробітників кафед
ри М.С.Грушевського та зв’язаних з нею осіб (див. Додаток 3) 
були у різні роки арештовані 26 чол. (до того ж 10 науковців — 
двічі або навіть тричі). З них троє було розстріляно за нескоєні 
злочини, 7 померли під час відбуття різних термінів покарання 
у концтаборах. Про долі 12 науковців ми не знаємо.

Аби уникнути переслідувань, виїхали у 1930-х роках з 
Києва і з України 5 чол., у 1943-1944 рр. - на еміграцію -  ще 5

МІ ЦДАІ'О України, ф.263, оп.1, спр.52028, т.2, арк.26.
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чол. Загалом лише 27 дослідників (в т. ч. і ті, хто пережив 
репресії) померли природно.

Таким чином, якщо у 1930 р. була ліквідована НДКІУ 
М.С.Грушевського, то у 1930-і роки були фізично і морально 
знищені практично всі її співробітники. Із тих, хто вижив і 
залишився в Україні, лише одиниці продовжували професійно 
займатися улюбленою справою.
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Р О З Д І Л  з

Вклад співробітників кафедри в дослідження 
вітчизняної історії

3.2. Основні напрями досліджень. 
Методологія і методи історичних досліджень

Пріоритетні напрями досліджень співробітників та 
аспірантів НДКІУ були визначені М.С.Грушевським ще під 
час організаційно-структурного оформлення кафедри. Виходя
чи з того, що ця наукова інституція мала, передусім, готувати 
“методично вишколених і всебічно освічених дослідників 
історичного життя”, академік вважав, що головним предметом 
її студій з історії України мусить бути “соціально-економіч
ний процес”. М.С.Грушевський гадав, що ці дослідження 
доцільно обмежити хронологічними рамками останніх століть, 
географічні ж межі дослідів повинні охоплювати також тери
торію Західної України. Заразом вчений не виключав праці 
над питаннями методології і соціологічного обгрунтування іс
торії, політичної історії та історії культури України, а, навпа
ки, підкреслював її необхідність1.

Накреслення визначним істориком саме таких тематич- 
но-регіонально-хронологічних планів для праці НДКГУ пов’яза
но із декількома моментами. По-перше, слід враховувати мето
дологічні та історіософські переконання самого М.С.Грушев- 
ського, насамперед створену ним схему історії українського на
роду, а також те, що вчений визначив як “провідні ідеї досліду”. 
Ці провідні ідеї, сформульовані М.С.Грушевським на початку 
першого тому “Історії України-Руси”, фактично вмотивовують

1 Див.: Груїиевський М.С. Проект організації дослідної катедри історії Украї
ни в Київі 11 квітня 1924 р. // Сохань П.С., Ульяновський B.L, Кіржаєв С.М. 
МС.Грушевський і Academia...- С.211-213.

266



вибраний дослідником шлях “суспільно-економічного істори
ка”2. Власне, переконання М.С.Грушевського у тому, що ук
раїнський народ не весь час жив політичним життям, привело 
його до висновку, що єдиною безперервною історією цього на
роду є “суспільно-економічна і культурна історія”3, а, отже, са
ме на вивченні цієї історії і слід зосередитися.

Крім того, на думку М.С.Грушевського дослідження са
ме соціально-економічного розвитку є базою для вивчення 
культурних і політичних процесів, що розвивались на цій еконо
мічній основі. Тож зосередження уваги на соціально-економіч
ній історії України з цієї точки зору цілком логічне. Що більше, 
і у 1920-х роках вчений був впевнений у правильності цих ду
мок, тому наголошував на залежності фахової підготовки висо- 
копрофесійних істориків (а саме таких він мав намір готувати 
на кафедрі) від оволодіння ними знаннями з соціально-еконо
мічної історії України.

Крім того, існували ще власні інтереси керівника ка
федри. Повернувшись в Україну для наукової праці, М.С.Гру- 
шевський, поміж іншим, хотів продовжувати синтетичну “Іс
торію України-Руси”, УІП-й том якої закінчувався на 1650 р. 
Зважаючи на те, що пожежа в будинку Грушевських у 1917 р. 
знищила підготовлені для наступних томів матеріали, історик 
потребував помічників, а аспіранти НДКІУ якраз і могли ними 
стати. їх власні наукові праці та збірки документів мали бути 
базою для подальшої праці М.С.Грушевського над “Історією”. 
(Докладно про це ми вже писали у параграфах 2.5 і 2.6.)

По-друге, весною 1924 р. вчений ще сподівався на пере
несення в Україну Українського соціологічного інстиіуіу, який, 
за планом, мав перебрати на себе вивчення примітивної культури 
та народної творчості. Думається, тому на початку праці кафедри 
ці напрями для дослідів в рамках НДКГУ не застерігалися.

2 Див.: Витанович /. Уваги до методології і історіософії Михайла 
Грушевського // УІ. -  1966. - № 1-2. -  С.ЗЗ.
3 Див.: Груиіевський М. Історія України -  Руси: Репринте видання. -  Т.1. -  
К.: Наук, думка, 1991. -  С.16-17.

267



По-третє, під рукою М.С.Грушевського, крім НДКІУ, 
знаходились ще академічна кафедра історії українського на
роду та Археографічна комісія ВУАН, а влітку того ж таки 
1924 р. академіком були засновані ще кілька комісій, які мали 
зосередитися на дослідженні історично-регіональних та соціо
логічно-історичних проблем. Тобто М.С.Грушевський нама
гався організувати такі наукові інституції, щоб можна було 
казати про охоплення вивчення історії України в усіх хро
нологічних періодах (це стало більш наочним із заснуванням у 
наступні роки додаткових комісій, що мали вивчати окремі 
періоди в історії українського народу), всіх українських зе
мель в їх історичному розвитку та про тематичну багато
плановість дослідів. Що ж до науково-дослідної кафедри, то її 
головне завдання полягало у підготовці молодих науковців, 
отож науково-дослідні настанови тісно ув’язувались із цим 
завданням.

Більше того, підбираючи людей на посади дійсних 
членів та наукових співробітників для НДКІУ, М.С.Грушев
ський залучав до праці тих вчених, наукові інтереси яких спів
падали із поставленими ним завданнями. Через рік роботи 
НДКІУ її керівничий вже чітко і послідовно сформулював го
ловні науково-дослідні завдання. Вони полягали у дослідженні 
“соціально-економічних і зв’язаних з ними культурних і полі
тичних процесів на Україні на протязі останніх трьох століть 
(1625-1925)”4. В цій площині співробітники кафедри мали ко
лективно розробляти такі проблеми, як “соціально-економічні 
і політичні відносини першого століття після сполучення Ук
раїни з Московською державою”, “соціально-економічні від
носини Лівобережжя в другій половині ХУІП в.”(за основу 
брався Румянцевський опис Гетьманщини), “економіка Право
бережжя в другій половині ХУЩ і першій половши ХЕХ ст.”

4 Науково-дослідча катедра історії України в Кюві // Студії з історії України. 
-Т .1.-С .У І.
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та “аграрні відносини на Україні і селянський економічний 
побут перед реформою 1861 р. і після неї”5.

Фактично у наступні роки ці завдання зазнавали лише 
деяких змін, що мали конкретизуючий характер. Так, після 
перегляду в березні 1927 р. науковою колегією кафедри науко
во-дослідного плану НДКГУ основне завдання набуло більш 
чіткого визначення. Тепер не лише зазначалося, що кафедрали 
мали переводити “дослідження соціально-економічного роз
витку України в останніх трьох століттях, 1625-1925” та “до
слідження тих культурних і політичних процесів, що розвива
лись на сій економічній основі”, але й наголошувалось на не
обхідності поглиблювати цей дослід і розгортати його далі, 
аби “охопити по можності всю територію українського розсе
лення в його природних, фізичних, господарчих і колоні
заційних межах”6.

Відповідно до попередньо зазначених спеціальних зав
дань накреслено було опрацювання таких проблем, як еконо
міка українського міста ХУШ -  XIX ст., економічні і соціальні 
відносини Західної України, головно Галичини, в XIX і пер
шій чверті XX ст., студіювання української історіографії ХУП 
- XIX ст. у зв’язку з соціально-економічними і політичними 
течіями цієї доби, а також йшлося про збирання архівного 
матеріалу з соціально-економічної, культурної і політичної іс
торії України в другій половині ХУІІ ст. та розробку актового 
історичного матеріалу з історії Лівобережної України (крім 
Румянцевського опису планувалось вивчати ревізії, Гене
ральне слідство о маетностях, акти монастирського госпо
дарства тощо)7.

Із залученням до співпраці в кафедрі у 1927-1929 рр. 
нових наукових сил ці завдання ще більше розширились. 
Зокрема, в НДКГУ почала звертатись увага на “скріплення

5 Там само.
6 Див.: Діяльність Історичної секції Всеукраїнської Академії наук та 
зв’язаних з нею Історичних установ Академії в році 1926. - К., 1928. -  С.31.
7 Там само.
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культурно-історичного досліду в літературній сфері” та на 
“підсилення занять старою історією України” (хоча попе
редньо Укрнаука наголосила на тому, що головна увага 
НДКГУ повинна зосередитись на вивченні “епохи капіталізму 
та імперіалізму”)8. Так, в прийнятому 5 березня 1929 р. опера
ційному плані науково-дослідної праці НДКГУ бачимо як 
окреме загальне завдання тезу про необхідність “хронологічно 
поглибити дослід соціально-економічного розвитку України в 
напрямі попередньої литовсько-польської доби та її зв’язків з 
старшою добою, кюво-галицькою”9.

Певні зміни плану науково-дослідної праці НДКГУ 
привнесло погіршення загальної ситуації в Академії та поча
ток наступу на М.С.Грушевського та його установи. Зокрема у 
згаданий вже операційний план було внесено положення, 
якого навряд чи можна було очікувати від М.С.Грушевського 
ще навіть рік до того. Зосібна, передбачалось вивчати зазна
чені вище теми “з спеціальним оглядом на зріст політичної і 
національної свідомості і підготовку великої революції' (виді
лено нами. -  О.Ю.). Та одночасно із цією поступкою в план 
досліджень заноситься спеціальна тема про обслідування со
ціальних і політичних течій другої половини ХУП ст., взаємо
відносин українського та московського уряду, формації дер
жавного устрою України та змін в колонізації10 (виділено 
нами. -  О.Ю.). Маємо гадку, що цією темою М.С.Грушев- 
ський намагався дещо врівноважити ситуаційно вимушене 
завдання.

Організаційно-структурні зміни в НДКГУ також приг 
зводили до появи в науково-дослідному плані кафедри нових 
напрямів праці. Передусім йдеться про створення у жовтні 
1925 р. Кабінету примітивної культури та її пережитків у по
буті й фольклорі України. Заснування Кабінету започаткувало

* Там само; Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з 
історії України. - Т.1. - С.ГУ.
9 Звідомлення Науково-дослідної катедри історії України в Київі за рік 
1928/9 // Студії з історії України. -  Т.З. -  С.1У.
10 Там само.
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зовсім відмінне від раніш визначених завдань спрямування 
студій, які можна охарактеризувати як фольклорно-етно
графічні та етнологічно-соціологічні.

Головні дослідні накреслення Кабінету, як зауважував 
акад. М.С.Грушевський, лежали загалом в полі методоло
гічному: ставилась мета освітлювати “за поміччю досягнень 
світового соціологічного, етнологічного і порівняно-фоль
клорного досліду” соціальні і інтелектуальні пережитки “в на
роднім життю України”11. Малося на увазі, що співробітники 
Кабінету будуть пильно стежити за поступом світової науки, 
за світовою літературою з методології, соціології, порівняної 
етнології і фольклору, а також самостійно досліджувати при
мітивну (первісну) культуру, освітлювати пережитки україн
ського соціального побуту, обрядовості та фольклору та обслі
дувати -  під цим кутом зору -  найбільш законсервовані части
ни української території12.

Важливе місце відводилось вивченню впливів, взає
мин, аналогій, запозичень з передньо- і дальньо-азіатських, ан
тичних, західноєвропейських культурних джерел, з різних 
релігійних систем, а також хронологізації явищ в зв’язку із 
загальним ходом економічної, соціальної та ідеологічної 
еволюції. Серед спеціальних завдань зазначимо і пильну увагу 
цієї структури НДКІУ до вивчення української тоніки та її 
історії13.

Структурна реорганізація НДКІУ у лютому 1928 р., що 
полягала у створенні двох відділів -  Історичного та Примі
тивної культури і народної творчості, по суті, призвела до офі
ційного визначення двох пріоритетних напрямків дослідів в 
кафедрі -  студій з соціально-економічної історії України і

11 Діяльність Історичної Секції Всеукраїнської Академії наук та зв’язаних з 
нею Історичних установ Академії в році 1926. -  С.13.
12Науково-дослідча катедра історії України в Київі // Студії з історії України. 
-Т.1.-С .ІХ .
13 Діяльність Історичної секції Всеукраїнської Академії наук та зв’язаних з 
нею Історичних установ Академії в році 1927. -  К., 1928. -  С.34.
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всього, що з цієї соціально-економічної історії випливало, та 
етнологічно-етнографічних досліджень.

Незважаючи на те, що ці два напрями мали різні об’єк
ти вивчення та хронологічні рамки, їх об’єднувала не лише 
особа промотору, але й методи історичних досліджень, що за
стосовувались науковцями в студіях. Звичайно, неабияку роль 
у цьому відігравав М.С.Грушевський, який методологічно 
спрямовував молодих істориків.

Використання ж яких методів бачимо в працях 
науковців кафедри? Передусім зазначимо проблемно-хроно
логічний принцип, яким широко користувались дослідники. 
Загалом їх студії були присвячені певним проблемам в певних 
хронологічних межах. Крім того, об’єкти досліджень мали ще 
й декотрі регіональні рамки, що не можна не пов’язати із 
впливом київської школи В.Б.Антоновича та створених її 
представниками обласних монографій.

Науковці НДКІУ не лише висвітлювали ту або іншу 
проблему, але й намагались подати генезу явищ, що дослід
жували, висвітити причини їх появи та розвиток цих явищ 
протягом певного відрізку часу, тобто ми можемо казати про 
вживання ними історично-генетичного методу.

Дуже часто істориками застосовувались статистично- 
аналітичні методи вивчення (особливо при аналізі актових 
джерел). Кількісний аналіз соціально-економічних процесів, що 
вивчалися, давали можливість робити науковцям висновки про їх 
сутність та характер. Статистичні таблиці та розрахунки співро
бітників кафедри (приміром, під час опрацювання Румян- 
цевського опису) не втратили своєї наукової вартості і до тепер.

Немаловажне значення мало і запровадження нових на 
той час для української історіографії методів дослідження, які 
набули розвитку в європейській історіографії.

Так, М.С.Грушевський неодноразово підкреслював не
обхідність застосування історико-порівняльного методу, до 
того ж не лише стосовно різних районів України, а й в  загаль
ноєвропейському контексті. Що більше, академік звертав
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особливу увагу на хронологізацію явищ в зв’язку із загальним 
ходом економічної, соціальної та ідеологічної еволюції.

І справді, в працях деяких кафедралів знаходимо істо- 
рико-порівняльні дані, які перетворювали ці студії на більш 
глибокі і грунтовні, дозволяли робити ширші узагальнення 
(особливо наочними в цьому плані є етнологічні студії 
співробітників НДКІУ).

Як вчений-позитивіст, М.С.Грушевський не міг оми
нути і нових досягнень західноєвропейської школи позити
візму XIX -  початку XX ст., в тому числі й історико-сопіо- 
логічного методу. Соціологія, що, за виразом О.Пріцака, стала 
“пасією М.Грушевського”14, та нові можливості пізнання, які 
відкривав соціологічний дослід, захоплювали вченого. Він був 
твердо переконаний, що “на чергу дня стають завдання со
ціологічного вияснення еволюції людського пізнання і мис- • 
лення через вивчення умов соціального життя, трактування 
інтелектуальних функцій як соціальних явищ, які можуть 
висвітлитись і вияснитись тільки з соціальних фактів”15.

Саме в праці Кабінету примітивної культури (згодом 
Відділу) у сукупності із Комісіями культурно-історичною та 
історичної пісенності бачимо намагання продовжувати роботу 
по перенесенню на ґрунт української науки світового 
соціологічного, етнологічного та порівняльно-фольклорного 
досвіду та наукового аналізу, а також вивчати культурні 
впливи інших народів на українські землі16.

w Див.: Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевсъкий М. 
Історія України-Руси. -  Т.1. -  К., 1991. -  C.LIX.
15 Див.: Грушевсъкий М. [Рец. на:] Lévy Brühl L. Das Denken der Naturvölker, in 
deutscher Übersetzung herausgegeben und eingcleitet von Dr. Wilhelm Jerusalem. - 
Wien und Leipzig, 1921. - Ш + 352 s.; Lévy Brühl L. La mentalité primitive // 
Bibliothèque de philosophie contemporaine // Traveaux de l’Anneé sociologique. - 
Paris, 1922. - Ш + 537 s.; Jerusalem W. Soziologie des Erkennens // Kölner 
Vierteljahrshelte für Sozialwissenschalten. - 1921. - Jhig.I. - Heft 3; Thumwald R. 
Zum gegenwärtigen Stande der Völkerpsychologie // Kölner Vierteljahrshefte. - 
1924. - IV Jhrg. - Heft 1-2 // Україна. -  1924. -  Кн.4. -  C.153.
16 Див.: Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв CM\ М.С.Грушевський і 
Academia... - С.171.
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В цілому слід сказати, що науковці НДКІУ нама
гались, застосовуючи ті або інші методи досліджень, керу
ватись загальнодослідницькими принципами історизму та 
об’єктивності. Звичайно, з позицій сучасної історіографії деякі 
їх висновки можуть нам уявлятись неправомірними, але -  і це 
особливо важливо -  праці співробітників НДКІУ 1920-х рр. ні 
в якому разі не можна визнати кон’юнктурними. їх висновки 
базувались на дібраних ними фактах, що утворювали певні 
схеми або просто описували історичні події, а не на постула
тах марксизму-ленінізму. Уважний аналіз праць дослідників 
показує, що цитування “класиків” заради самого цитування не 
було. Навпаки, широко використовувались схема української 
історичного процесу, створена М.С.Грушевським, студії євро
пейських соціологів, і хоча непоодиноким явищем було вжи
вання положень історичних праць К.Маркса, можемо засвід
чити їх безпосередній зв’язок із дослідом соціально-еконо
мічних процесів. Що більше, на початку 1930 рр. ці роботи, 
побудовані на теорії фактів, прибічником якої був і М.С.Гру- 
шевський, і які не вписувались в канонізовану марксо- 
ленінську схему формаційного розвитку та теорії класової 
боротьби, зазнали репресивної ненаукової критики саме через 
цю невідповідність партійним канонам.

Переходячи до історіографічного аналізу праць співро
бітників НДКІУ визначимось із ще одним питання. Зважаючи 
на те, що переважна більшість кафедралів одночасно працю
вала в інших інституціях Історичних установ М.С.Грушев- 
ського (див. Додаток 5), а також на те, що мало місце 
дублювання звітності різних комісій М.С.Грушевського і 
НДКІУ в тому числі (на це вже зверталась увага сучасними 
істориками17), необхідно встановити, які ж праці дослідників 
доцільно віднести до їх здобутків саме на форумі НДКІУ.

Гадаємо, що, по-перше, до .категорії наукових студій 
науковців кафедри слід зарахувати промоційні праці аспіран
тів НДКІУ. Вони, поза жодним сумнівом, були виконані

17 Там само. -  С.153-154,156 та ін.
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щойно в кафедрі, а перед їх друком Пленум НДКІУ проводив 
детальне обговорення цих робіт.

По-друге, було б раціонально вважати досягненням 
ІІДКІУ такі праці, які відповідали згаданим вище головним 
науково-дослідним напрямам кафедри.

По-третє, здебільшого дослідники виконували одну й 
ту саму працю, яка записувалась в доробок двох-трьох комісій 
і ІІДКІУ (цим, до речі, пояснюється повторення науково- 
дослідних тем в планах і звітах різних комісій і НДКГУ). 
Припускаємо, що це певним чином було викликано фінан
совими проблемами: М.С.Грушевському не давали необхідної 
йому кількості штатних посад в кафедрі і комісіях, а також 
повних стипендій для всіх аспірантів. Аби підтримати здібну 
молодь, М.С.Грушевський зараховував аспірантів на штатні 
посади в комісіях, що відповідали їх науковим зацікавленням. 
Таким чином, молоді фахівці отримували матеріальну під
тримку, а М.С.Грушевський, у свою чергу, розширював діяль
ність Комісій18. З огляду на це роботи, записані в звітах 
ІІДКІУ і ще якихось інших комісій, будемо вважати працями 
співробітників кафедри.

По-четверте, ми визнаємо, що три інституції Асоціації 
культурно-історичного досліду (Культурно-історична комісія, 
Комісія історичної пісенності та Кабінет примітивної куль
тури) працювали як єдине ціле (вони мали спільне завдання, 
спільні засідання, одних й тих самих співробітників, спільний 
друкований орган), тому можна сказати, що всі праці науков-

18 Цікаво, що на цей аспект додаткового фінансування вже звертали увагу су
часні історики, приміром, ЛА.Савенок. Але дослідниця, на наш погляд, де-що 
змінила акцент: за її переконаннями, кафедра було погрібна М.С.Гру- 
шсвському щойно для додаткового фінансування (Див.: Совенок Л.А. Роз
гортання гуманітарних досліджень у Всеукраїнській Академії наук // Проб
леми історії України: Факти, судження, пошуки. -  Вип.2. -  К., 1992. -  С.76-77). 
Головне неузгодження цього припущення полягає у хронологізації ство-рення 
НДКІУ та комісій: кафедра була першою з інституцій, заснованих ака-деміком 
в радянській Україні, комісії ж з'явились вже після початку розгор-тання її 
роботи. Та й знецінення діяльності НДКІУ не є слушним (Див.: Сохань П.С., 
Ульяновський В. І, Кіржаєв C.M. М.С.Грушевський і Academia... - С.25).
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ців Кабінету не зайве рахувати серед набутку НДКІУ. 
(Звичайно, доробок вчених, які числилися, приміром, лише як 
співробітники Комісії історичної пісенності, ми не записуємо 
до надбань НДКІУ).

Нарешті, ще одним сюжетом для суперечок в історіо
графії є так зване дублювання тем і досліджень співробіт
никами М.С.Грушевського з іншими історичними школами, 
центрами і окремими фахівцями. Деякі історики вважають це 
негативним явищем і вадою в роботі М.С.Грушевського як 
організатора наукової праці19. Ми ж, аналізуючи студії науков
ців НДКІУ, дійшли висновку, що жодна із тем, яка дослід
жувалась в кафедрі, не має тотожної теми ані серед тем Нау
ково-дослідної кафедри Д.І.Багалія, ані серед робіт М.С.Слаб- 
ченка та його учнів, ані серед праць київських науковців, що 
не належали до числа співробітників М.С.Грушевського. Те ж 
саме стосується і етнологічно-фольклорних студій науковців 
Кабінету примітивної культури.

Переконані, взагалі зайве говорити про дублювання 
тем в історичній науці, де безліч об’єктів досліджень, а моно
полізм призводить до стагнації. Навпаки, здорова конкуренція 
сприяє розвитку науки, а різні підходи до розв’язання одної й 
тої самої проблеми конче потрібні.

Таким чином, вирізнивши два основних напрями 
досліджень співробітників і аспірантів НДКІУ -  студіювання 
соціально-економічної історії України і висвітлення 
культурних і політичних процесів, що розвивались на цій 
соціально-економічній основі, та етнологічно-етнографічних 
досліджень -  перейдемо до їх більш детального аналізу.

19 Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржасв С.М. М.С.Грушевський і 
Academia... - С.154.
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3.2. Дослідж ення соціально-економічних процесів в Україні

Надзвичайно велика за кількістю бібліографія спів
робітників НДКІУ з питань соціально-економічних процесів в 
Україні ХУП -  початку XX ст. може бути предметом спе
ціального монографічного досліду. В даній же праці ми обме
жимось характеристикою основних праць з проблем, що вив
чалися в кафедрі.

Для зручності викладу систематизуємо ці роботи. 
Загалом праці з соціально-економічної проблематики науков
ців НДКГУ можна згрупувати за історично-регіональними (со- 
ціально-економічна історія Лівобережжя, Правобережжя, Сло
божанщини та Запорожжя), хронологічними (соціально-еконо
мічні аспекти історії Хмельниччини, Гетьманщини, другої по
ловини ХУШ - першої половини XIX ст., другої половини XIX 
-  початку XX ст.) та тематичними (історія колонізації, сіль
ського та міського господарства, промисловості, селянських 
рухів тощо) ознаками. Ми намагатимемось поєднати ці прин
ципи класифікації, взявши за основу дослідження співро
бітниками кафедри соціально-економічних відносин в різних 
районах України (цьому відповідає і домінуючий в кафедрі іс
торично-регіональний принцип студіювання історичного мате
ріалу), а в межах цих груп застосуємо хронологічну та тема
тичну систематизацію. Це дасть змогу відтворити все розмаїт
тя тем з даної проблематики, а також визначити тематичні 
пріоритети та уподобання, тим більше, що дослідження со
ціально-економічних проблем різних районів України співро
бітниками кафедри проводились нерівномірно як в хроно
логічному, так і в тематичному відтінках.
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Розглянемо студії з соціально-економічної історії Ліво
бережжя. Здається, чи не найбільше робіт співробітниками ка
федри було присвячено аналізу соціально-економічних відно
син Лівобережжя середини і другої половини ХУПІ ст. В осно
ві цих студій лежало обслідування актового історичного мате
ріалу -  ревізій, Генерального слідства о маетностях, актів мо
настирського господарства та -  особливо -  Румяіщевського 
опису Малоросії.

Далебі, дуже багато співробітниками кафедри було 
зроблено саме по опрацюванню Румянцевського опису, і вар
тість цієї роботи по дослідженню економічного устрою Геть
манщини визнавалась вже сучасниками1. Необхідно, однак, 
зазначити, що тема дослідження і опрацювання Румянцев
ського опису не була новою в історіографії. Так, багато часу 
його вивченню присвятили І.В.Лучицький, О.М.Лазаревський, 
Г.А.Максимович, В.О.Мякотін, Д.І.Багалій, П.К.Федоренко, 
М.Є.Слабченко та інші вчені ще у дореволюційні часи. Із ут
воренням УАН О.С.Грушевський, який виконував обов’язки 
заступника голови Історичної секції у 1919-1924 рр. та голову
вав у Історично-географічній комісії, відносив і організував 
систематичні студії над Румянцевською ревізією2. Члени сту
дентського семінару Київського ІНО під його проводом напо
легливо працювали над науковим описом актів та документів 
цього надзвичайно важливого джерела, як, зрештою, 
переводили і дослідницьку роботу по матеріалах ревізії.

Із утворенням НДКІУ ця робота стала плановою. 
Розпочаті студії над Румянцевським описом далі продовжу
вали О.ІО.Гермайзе, О.С.Грушевський, П.К.Федоренко, до них 
приєдналися молоді науковці -  М.М.Ткаченко, С.В.Шамрай, 
кандидати в аспіранти І.П.Пустовійт, І.Д.Мандзюк.

1 Див.: Гермайзе О. Українська історична наука за останнє десятиліття І І 
Студії з історії України. -  ТЛІ. -  С.ХУ; Петровський М. Записки Історично -  
Філологічного відділу ВУАН. -  Т.УІ. -  К., 1925. -  ХІ+261 с., Т.ХІ. - К., 1927. 
-  ХПІ+340 с. // Україна. -  1929. -  Січень -  лютий. -  С.122.
2 Див.: Ткаченко М. Наукове розроблення Румянцсвської ревізії // Україна. -  
1924. -Кн.З. - С.50.
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Передусім зазначимо роботи, спеціально присвячені 
розробленню Румянцевського опису. Так, М.М.Ткаченко до
слідив на базі документів опису економічний і соціальний 
стан м. Остра3 та Канівської сотні Переяславського полку4.
С.В.Шамрай також долучився до вивчення Опису Лівобе
режжя 1765-1769 рр., видрукувавши низку дослідів на підставі 
документів ревізії, зокрема з історії козаків м. Полтави5, Київ
ської сотні Київського полку6 та міст Баришполя і Кобижче7. 
І.Д.Мандзюк присвятив свою кандидатську працю докладному 
розгляду соціально-економічного становища Гоголівської сот
ні Київського полку у 1766 р.8, а І.П.Пустовійт -  опису м. Ко- 
зельця на підставі матеріалів цього цінного джерела9.

Всі роботи написані суто документально, із широким 
залученням історично-порівняльного та статистичного методів 
дослідження (роботи надзвичайно багаті на статистичні 
виклади та таблиці). Відзначимо також, що ці студії подібні 
одна до одної за планом написання: ставилася мета на підставі 
документів і матеріалів опису створити історію міст Ліво
бережжя ХУІІІ ст., інколи долучались дані інших ревізій. 
Отже, в реляціях послідовно розглядались питання кількості

3 Ткаченко М. М. Остер в ХУП-ХУПІ вв. :3а Румянцівською ревізію та 
ипшими матеріалами // 31ФВ ВУАН. -  Кн.УІ. -  К., 1925. - С. 151-207.
4 Ткаченко М. Канівська сотня Переяславського полку за Рум’янцівською 
ревізією // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.УІІ-УІП. -  К., 1926. -  С.242-308.
5 Шалірай С. Козаки м. Полтави в 1767 р. за Румянцівським Описом // ЗІФВ 
ВУАН. -  Кн.УІ. -  К., 1925. -  С.91-112.
6 Шамрай С До історії Київської сотні Київського полку // Історично- 
географічний збірник. - T.2. -К ., 1928. - С. 134-146.
7 Шамрай С. До історії Баришполя у ХУІІ в. // Історично-географічний 
збірник. - Т.1. -  К., 1927. - С.93-120; Шалірай С. Місто Баришпіль у ХУІІ в. 
// Історично-географічний збірник. -  Т.2. -  К., 1928. - С.35-85; Шамрай С. 
М. Кобижче в ХУГИ в. // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХХУІ. - К., 1931. -  С.229-313.
8 Мандзюк І. Гоголівська сотня Київського полку 1766 р.: соціально-еконо
мічний нарис за матеріалами Рум'янцівського Опису // Студії з історії Украї
ни Науко во-дослідчої катедри історії України в Київі. -  Т.1. -  К., 1926. - 
С.91-158.
9 Пустовійт І. М. Козелець в 60-х рр. ХУЛІ в. (За Румянцівським Описом) // 
ЗІФВ ВУАН. -  Кн.УІ. -  К., 1925. -  С.113-150.
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людності різних станів і верств; їх майнове становище (забез
печення землею, худобою тощо); зайнятість, податки, що 
сплачували різні соціальні групи, повинності та таке інше; 
тобто йшли підрахунки за окремими графами різних форм 
ревізії.

Однак описово-статистичний характер робіт не при
меншує їх значення. Ці надзвичайно багаті у статистичному 
відношенні праці можуть бути використані як джерело для 
написання проблемних досліджень з історії Лівобережжя. 
Власне, вже у 1920-х рр. робилися спроби на підставі Румян- 
цевського опису розв’язати проблемні питання. Зокрема, 
М.М.Ткаченко зазначав, що “праця над цими розвідками, 
писаними на підставі дуже важливого джерела для студій над 
економічним життям та суспільними відносинами на Лівобе
режній Україні, Румянцевською ревізією, виявила потребу 
переглянути низку питань з історії селян на Лівобережній 
Україні”10. Ці роботи безпосередньо сприяли М.М.Ткаченку у 
написанні його промоційної праці “Закріпачення селян на 
Лівобережжі в ХУП-ХУШ вв.”, де на підставі різних джерел і, 
головне, Румянцевського опису, розв’язувалось питання із 
історії поступового закріпачення селян на Лівобережжі. Також 
С.В.Шамрай вже у 1930 р. присвятив невелику розвідку темі 
протистояння козаків Київської сотні домаганням монастирів 
та магістрату11.

Грандіозну збірку документів Румянцевського Опису з 
точки зору досліду монастирського господарства Гетьман
щини (питання про монастирську власність в широкому ро
зумінні слова) в ХУП-ХУШ ст. використовував у своїх працях 
П.К.Федоренко. Дослідник одночасно застерігав про обе
режно-критичне ставлення до цього коштовного матеріалу12.

10 Ткаченко М. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в ХУП-ХУП 
вв. - Т.1, вип.1. -  К., 1931. -  С.1.
11 Шамрай С. Боротьба козаків Київської сотні з київськими манастирями та 
магістратом в ХУП-ХУШ в. І І Україна. -  1930. -  Січень-лютий. -  С.32-61.
12 Федоренко П. Завдання вивчення манасгирського господарства (Робочий 
план і огляд архівного матеріалу) // Студії з історії України. -  Т.2. -  С.21.
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Та вивченням Румянцевсысого опису при дослідженні 
соціально-економічної історії України співробітники НДКГУ 
не обмежувались. Так, П.К.Федоренко на підставі широкого 
використання джерел, головне монастирських архівів, студію
вав господарства монастирів Гетьманщини13.

Докладний огляд становища сільського господарства у 
1738 р. у двох сотнях Прилуцького полку зробив в одній із 
студій О.Ю.Гермайзе14. Наводячи дані про людність, її склад, 
організацію та техніку господарства тощо, а також подаючи 
численні приклади та статистичні таблиці, історик вказував, 
що цей матеріал він розглядає як підготовчий для того, “щоб 
потім, базуючись на інших аналогічних останках з історії 
народного хазяйства, робити ширші й загальніші висновки”15.

Цікаву історично-економічну характеристику Низо
вого Посейм’я у ХУІП ст. дав у своїй промоційній праці 
Ш.Нсчипоренко16. Історик вивчав досить складні питання 
історії території, що “завдяки природно-географічним особли
востям та положенню уявляла з себе певну економічну

13 Див.: Федоренко П. З історії манастирського господарства на Лівобережжі 
ХУЦ-ХУШ вв. // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХІ. - К„ 1927. - С.103-170; Федоренко Л. 
Завдання вивчення манастирського господарства (робочий план і огляд 
архівного матеріалу) // Студії з історії України Науково-дослідчої катедри 
історії України в Київі. -  Т.2. - К., 1929. - С.1-35; Федоренко П. До історії 
монастирських архівів // Архівна справа. -  1929. - № 9-10. -  С.102-104. 
м Германіє О. З історії сільського господарства в Лівобережній Україні 
ХУПІ ст. // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.УІ. -  К., 1925. -  С.208-233.
15 Там само. -  Арк.231.
16 Ця робота в закінченому вигляді опублікована не була, однак с кілька дру
кованих статей історика, які були складовими частинами промоційної роботи. 
Див.: Нечипоренко П. Умови робітничої праці на Батуринськнх та Глухівських 
“національних строєніях” (На підставі архівних матеріалів 1740-60 рр.) І і 
Історично-географічний збірник. - Т.1. -К ., 1927. - С.121-134; Нечипоренко П. 
Фабрики Розумовського на Посемї // ЗІФВ ВУАН.- К., 1927. -  T.XL- С.185- 
208 Нечнпоренко П. ‘Національні строєнія” 1748-65 рр. на Посемї та їх 
відношення до господарства гетьмана Розумовського // Студії з історії України 
Науково-дослідчої катедри історії України у Київі. -  К., 1929. -  Т.2.- С.45-55; 
Нечнпоренко П. Історично-економічне значіння р. Сойму (р. Сойм як рухова 
сила) // Історично-географічний збірник. -  Т.4. - К., 1931. -  С.29-35,
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суцільність”17. Автор досліджував темпи і форми колонізації 
Низового Посейм’я, вплив обставин міжнародного характеру 
на цей прикордонний регіон, господарчий розвиток краю, а 
також соціальні та виробничі відносини у другій половині 
ХУП -  ХУІІІ ст. Додавала труднощів ще й та обставина, що 
територія, взята для досліду, була надто великою: в неї 
входило чотири сотні Ніжинського полку, позаяк обстеження 
тільки однієї сотні на основі Румянцевської ревізії вважалося 
у 1920-х рр. великою і цілком достатньою роботою. Втім, бе
ручи до уваги певні хиби студії (небагато місця автором було 
приділено міському життю, міщанству, розвитку торгівлі), 
працю П.І.Нечипоренка було визнано як таку, що “вповні вдо
вольняє вимогам, які ставляться для переходу з категорії аспі
рантів до категорії наукових співробітників”18. Планувалось 
після виправлення певних хиб роботу “Низове Посейм’я ХУШ 
ст.” повністю видрукувати, проте цьому не судилося збутися.

Багато уваги науковці НДКІУ приділяли так званому 
“селянському питанню”, в тому числі на Лівобережжі. Визна
чення проблеми “селянського питання” було дано одним із 
його дослідників -  С.В.Глушком в оглядовій історіографічній 
праці. За науковцем, “під селянським питанням треба розуміти 
ввесь той комплекс соціально-економічних і політико- 
правових домагань, що їх ставили широкі маси сільського 
населення перед владущими верствами, для забезпечення 
нормальних умов свого існування, а також увесь той процес 
невпинної, систематичної боротьби за реалізацію тих дома
гань”19. Таким чином, з усього розмаїття аграрних відносин 
увагу співробітників М.С.Грушевського привертали перш за 
все ті, що відображали економічний стан селянства та його 
боротьбу за свої права. Хоч, зрештою, вивчалося також 
господарство панського двору, фільварку та економії.

17 НА ПУ НАНУ, оп.З. спр.172, № 16, арк.94.
1* Там само, арк.103.
19 Глушко С. Селянське питання в українській науковій літературі за останні 
10 років // Студії з історії України. -  Т.П. -  С. LX.
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Безпосередньо проблему “селянського питання” 
розробляв М.М.Ткаченко, вивчаючи процес заведення 
кріпацтва на Лівобережжі в ХУІІ-ХУШ ст.20. У видрукуваній 
окремою відбиткою в 1931 р. першій частині своєї 
промоційної праці “Нариси з історії селян на Лівобережній 
Україні ХУП-ХУШ вв.”, доробленій і доповненій архівними 
матеріалами, М.М.Ткаченко подав спостереження з історії се
лян ХУІІ в., історії класової боротьби та економічних відно
син. Вій розглянув питання про послушенство, підданство, 
панщину та утворення в кінці ХУГО ст. кріпацтва. Історик 
вважав, що “коріння кріпацьких відносин, що утворилися в 
кінці ХУГО в. на Лівобережній Україні, треба шукати далеко 
раніш на початках ХУП в. чи навіть у кінці ХУІ в.”21. 
Дослідник доводив, що “саме покріпачення селян повстало 
підо впливом низки чинників, що серед них економічні умови 
життя на Лівобережжі мали головне значення”22.

В роботі М.М.Ткаченко подав спостереження з історії 
колонізації Лівобережжя, окремо досліджував він цей процес 
на півночі й півдні цього регіону. Більше того, вчений нарізно 
вивчав залюднення північної, західної та південно-західної 
частин вже самої Чернігівщини, форми землеволодіння та 
повинностей селян, що превалювали на цих землях. Докладно 
М.М.Ткаченко зупинився на участі селян Лівобережжя у 
Хмельниччині.

Вивченню історії селян на Лівобережжі присвятив ба
гато праць і С.В.Глушко. Але якщо М.М.Ткаченко дослід
жував історію селянства Лівобережної України впродовж двох 
століть (ХУІІ-ХУ1П), то С.В.Глушко звузив територіальні, 
хронологічні і тематичні рамки своєї теми, зосередившись на 
селянських рухах не цілого Лівобережжя, а лише Черні
гівщини, та й то лише наприкінці XIX -  на початку XX ст. (За-

20 Див.: Науково-дослідча катедра історії України в Київі: Звідомлення про 
діяльність катедри в 1927/8 році // Студії з історії України. -  Т.ІІ. - С.УП.
21 Ткаченко М. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в ХУП - ХУШ 
вв. -  Т.1. -  Вип.1. -  К., 1931. - С.1.
22 Там само. -  С.2.
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уважимо, що в НДКІУ чомусь все XIX століття випало з поля 
дослідів історії лівобережного селянства).

Тема, що її обрав С.В.Глушко, ставала в українській 
історіографії чимдалі актуальною, особливо в зв’язку із вив
ченням історії революції 1905-1907 років. Роботи науковцем 
виконані на значному джерельному матеріалі, багаті на ста
тистичні дані, на основі яких і зроблені висновки, до речі, пов
ністю в дусі ленінських робіт. Так, ще в 1925 р. в статті про 
селянські рухи на Чернігівщині в 1905 р.23 С.В.Глушко 
зазначав, що селянські заворушення були природні і неминучі, 
а причини, що їх викликали, “були подвійного характеру: пер
ша й найголовніша причина, - внутрішнього порядку -  еконо
мічна криза селянства в зв’язку з занепадом селянського гос
подарства на Чернігівщині на початку XX століття, і друга, 
зовнішнього порядку -  це загальне незадоволення селянства в 
зв’язку з російсько-японською війною і “преступная” агітація 
різних революційних партій, причина другорядна”24.

Ті ж самі думки висловлював історик і в своїй промо- 
ційній роботі, аналізую™ форми селянської активності на різ
них етапах розрухів (від простих [крадіжок] -  до високо- 
організованих [страйки з політичними вимогами]), їх характер 
(від спорадичності до організованих виступів разом з пролета
ріатом), рушійні сили (підкреслюючи класову диференціацію 
й те, що “із суб’єкта аграрного руху замолені селяни скоро по
чали обертатися на його об’єкт”25). Окремо дослідник заува
жував, що селяни Чернігівщини разом з вимогами соціально- 
економічного і політичного характеру домагалися й україн
ського національного визволення26. С.В.Глушко і після успіш
ної промоції продовжував працювати над цією темою, пла-

23 Глушко С. З селянських рухів на Чернігівщині 1905 р. І І Україна. -  1925. - 
№ 4. -  С.9-63.
24Тамсамо.-С.11.
25 Див.: М.Щарачківський]. Прилюдна оборона праці С.В.Глушка “Селянські 
розрухи на Чернігівщині в конці XIX і на початку XX стол.” // Україна. -  
1928. -№ 4 .-С .1 6 3 .
26 Там само. -  С.164.
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иуючи видати монографію і збірник матеріалів27, але не встиг 
цього зробити.

Історію землеволодіння та селянських хвилювань на 
Чернігівщині вивчав також В.С.Євфимовський. В його роботі, 
присвяченій 1905 року28, накреслено динаміку селянських роз- 
рухів, а також подано найголовніші епізоди виступів- селян на 
Чернігівщині.

Таким чином, співробітники кафедри при вивченні 
соціально-економічного розвитку Лівобережжя зосереджува
лись передусім на історії сільського господарства та так зва
ному “селянському питанні”, в тому числі історії селянських 
рухів. Досліджувалось певним чином і міське господарство та 
-  у зв’язку з ним -  історія міст і сіл Лівобережної України. 
Втім, узагальнюючої праці з соціально-економічної історії 
цього регіону написано не було. Це пояснюється як незначним 
часом існування НДКІУ, так і значними тематичними і хроно
логічними прогалинами, зокрема дослідниками не приділялась 
увага промисловості, майже не вивчався соціально-еконо
мічний розвиток Лівобережжя у XIX ст. тощо.

Дещо іншими шляхами йшло на кафедрі вивчення 
соціально-економічних процесів на Правобережжі у ХУИ - на 
початку XX ст. Звичайно, велика частина праць співробітників 
НДКІУ була присвячена аграрним рухам і в цьому районі 
України, але разом з тим доволі прискіпливо розроблялися те
ми з економіки українських правобережних міст та їх соціаль
ного складу, а також вивчалась українська промисловість. 
Однак узагальнюючої праці з історії соціально-економічного 
розвитку Правобережжя так само створено не було.

Вагомим внеском в українську історіографію можна 
вважати праці О.І.Барановича29, який присвятився вивченню

27 Див.: НБУВ, IP, ф.Х, № 2988, арк.1.
28 Евфимовский В. Крестьянское движение на Черниговщине в 1905 г. // 
Летопись революции. -  1925. - № 2. -  С. 174-204.
29 Докладно про цс див.: Юркова О. Дослідження О.ЦБарановичем магнат
ського господарства Волині ХУІ-ХУІІІ ст. на терені Науково-дослідної ка-
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історії свого рідного краю -  Волині у ХУ1-ХУІІ ст. Вже у 
1925 р. науковець опублікував роботу “3 історії заселення 
Південної Волині: спостереження над колонізацією і еконо
мічним життям Волинського пограниччя ХУІ-ХУШ вв.”30, в 
центрі якої -  вивчення причин виникнення міста Костян- 
тинова та його господарського розвитку середини ХУІ -  пер
шої половини ХУІП ст. Показуючи роль міста в обороні насе
лення від татарських нападів, історик одночасно розглядав 
“магнатську колонізацію Волинського пограниччя, яка була, 
почасти, підготовлена колонізацією народною та боярською 
ХГУ-ХУ вв.”, роблячи загальний висновок про те, що “перші 
десятиліття другої половини ХУІ віку -  це був час перелому в 
житті Південної Волині, перелому великого в справах 
оборони, колонізації, організації суспільного житт я”31.

А у промоційній роботі “Нариси магнатського госпо
дарства на півдні Волині у ХУЛІ ст.” дослідник не лише чітко 
визначив характерні ознаки панського двору, фільварку, 
економії і дослідив розширення та зріст фільваркового госпо
дарства на Волині у ХУЛІ в., але й дав визначення фільварку 
(одним із перших в українській історіографи’). Він підкреслю
вав, що “головне завдання фільваркове -  продукувати на 
ринок..., перебравши функції попереднього двору, він 
повинен був задовольняти в натурі продуктами сільського 
господарства як самого пана, так і всіх, хто на пана працю
вав..., разом з тим мав приставляти сировину для панського 
промисловості. Друга характерна ознака фільварку, залежна 
від умов, що в них використовував він своє основне завдання, 
було те, що він виковував свої роботи примусовою панщизня- 
ною працею підданих та їх реманентом. Залежно від цього ... 
фільварок зв’язаний з консервативністю фільваркової техніки

федри історії України в Києві (1924-1930 рр.) // УІ. -  1996. - № 1-4. -  С.314- 
318.
30 Див.: ЗІФВ ВУАН. -  Кн. УІ. -  К., 1925. -  С. 10-19.
31 Там само. -  С.13.
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і виснаженням природних багатств краю”32. А головна від
мінність фільварку від економії, за визначенням автора, поля
гала у тому, що в “економії” “панське поле обробляється най
маною працею і реманентом дідича”33.

Одночасно історик звертав увагу на висвітлення за- 
люднення цього району, зосереджуючись на різних формах 
підтримки дідичами (кредитуванні) селянських господарств у 
різні часи його існування (під час оселення, природних 
негараздів, військового спустошення). [На жаль, по війні у 
своїх працях О.І.Баранович змушений був переглянути цей 
документально підтверджений висновок, бо він не відповідав 
сталим марксистським уявленням про експлуататора (дідича) 
й експлуатованого (селянина)]. Науковець, досліджуючи гос
подарчий розвиток краю, достатньо місця присвятив і “селян
ському питанню”: статистично показав наявність у селян зем
лі, худоби та реманенту, а також висвітлив динаміку зростання 
панщизияиих днів у другій половині ХУШ ст.

Тему про великопанське господарство на Поділлі кін
ця ХУШ -  початку XIX ст. досліджував І.І.Кравченко. В своїй 
статті34 він вивчив економіку та організацію панського госпо
дарства часів переходу від фільварку до економії, а разом з 
тим подав відомості як про господарчий розвиток Поділля, так 
і про повинності та переміщення населення, підкреслюючи, 
що “повинності селян були надто тяжкі й не відповідали в ті 
часи дійсній прибутковості селянського господарства”35.

Науковці НДКГУ також спеціально досліджували 
селянські рухи на Правобережжі. Так, зокрема, цикл робіт з

32 Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у 
ХУШ ст. // Студії з історії України. -  Т.1. -  С.56.
33 Там само. -  С.60.
34 Кравченко і  Ямпільський маєток наприкінці ХУИ та в першій чверті XIX 
століття // Студії з історії України. -  Т.П. -  С.56-95.
35 Там само. -  С.85.
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історії гайдамаччини належить перу ОЛО.Гермайзе36. Історик 
подав нові матеріали про цей народний рух та висвітлив еко
номічне тло тої епохи, бо саме економічні чинники науковець 
вважав найголовнішіми та основними моментами, що керують 
усіма історичними подіями37.

Цікавими уявляються погляди дослідника на рушійні 
сили гайдамаччини. ОЛО.Гермайзе доводив, що головну роль 
в зазначеному русі відігравали колишні селяни й козаки, що 
відірвалися від хліборобства і стали ходити у найми, себто 
спролетаризовані елементи. І тільки з часом до гайдамацьких 
загонів приєдналося правобережне селянство38.

Цю точку зору поділяв і представник історіографічної 
школи Д.І.Багалія М.В.Горбань, між тим М.І.Яворський вва
жав, що гайдамаччина була революційною течією організо
ваного селянства39.

Особливо уважно вивчалась науковцями кафедри 
соціально-економічна ситуація в правобережних селах в сере
дині XIX ст. Зокрема, серію статей з цієї проблематики напи
сав С.В.Шамрай. Його праці -  це класичний приклад вивчення 
“селянського питання”. Так, в студії про вінницьке селянство40 
автор подав картину протипанського селянського руху на 
Поділлі в 1840-х роках, окремо спинився на аналізі селянських 
хвилювань у с. Кустовцях та Заливанщині Вінницького повіту, 
що набули досить значних розмірів.

Окремі епізоди селянських розрухів в Подільській та 
Волинській губерніях, що відбувалися за декілька років перед

36 Див.: Гермайзе О. Коліївщина в світлі новознаидених матеріалів // Україна. - 
1924. - Кн.1-2. - С.19-81; Гермайзе О. Епізод з Коліївщини 1768 р. // Ювілейний 
збірник на пошану академика М.С.Грушевського. - T.1. - К., 1928.
37 Гермайзе О. Коліївщина в світлі новознаидених матеріалів // Україна. - 
1924.-Кн.1-2.-С.21.
38 Там само. -  С.34.
39 Див.: Глушко С  Селянське питання в українській науковій літературі за 
останні 10 років // Студії з історії України. -  Т.ІІ. -  C.LXIV-LXV.
40 Шамрай С. Вінницьке селянство 1840-х рр. Протипанський рух у с. Кус
товцях та Заливанщині Вінницького повіту на Поділлю // Історично-геогра
фічний збірник. - Т .  і . -  К., 1927.-С .149-161.
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Київською козаччиною 1855 р., науковець проаналізував в 
статті про селянські хвилювання на Правобережжі в середині 
XIX ст.41. Вже наприкінці 1920-х рр. в одному з історіо
графічних оглядів виокремлювався позитивний момент цієї 
праці, який полягав у тому, що “всю ту селянську боротьбу, 
всі активні виступи селян проти поміщицької експлуатації він 
[Шамрай. -  О.Ю.] пояснює тими економічними умовами, 
серед яких перебувало селянство Правобережжя в ті часи”42.

Так само економічні чинники С.В.Шамрай вважав тим 
фунтом, на якому виник селянських рух 1855 р. на Київщині, 
іцо X отримав назву “Київської козаччини”. Присвятивши 
дослідженню його свою промоційну працю43, історик не 
тільки подав причини і висвітлив сам хід повстання, але й 
проаналізував соціальний склад повсталих, вказуючи, що в 
цьому повстанні брали участь усі шари селянства, але 
найактивніше виступало селянство найзаможніше, що 
прагнуло поширити свої земельні наділи для збільшення 
торгового господарства. Саме цей неординарний висновок, 
зроблений на підставі архівних джерел, був у 1930-х рр. 
поставлений С.В.Шамраю у провину (вірніше, його сфальси
фікували). Зокрема, колишній колега історика по НДКГУ 
проф. І.І.Кравченко наголошував, що “контрреволюціонер 
С.Шамрай ... так само революціонізує куркуля [в роботі вче
ний стверджував, що селянський рух 1855 р. був револю
ційним, але стихійним. -  О.Ю.], доводить, що рушійною 
силою селянського революційного руху 1855 року на 
Київщині була сільська буржуазія. Висуваючи куркуля як 
рушія селянського повстання, - продовжував І.І.Кравченко, - 
Шамрай ще зафарбував його національними моментами, 
шукав причини руху не в соціально-економічних мотивах, а в

41 Шамраіі С. Селянські розрухи на Правобережжю в середині XIX віку // 
ЗІФВ ВУАН. -  Кіі.ХІ. -  К., 1927. -  С.293-310.
42 Глушко С. Селянське питання в українській науковій літературі за останні 
10 років // Студії з історії України. -  Т.П. -  C.LXVI.
43 Шамрай С. Київська Козаччина 1855 р. // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХХ. -  К, 
1929. -  С.1-129.
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історичних традиціях українського націоналізму”44. Щодо 
останнього безапеляційного твердження, то туї' йдеться про 
те, що С.В.Шамрай як у своїй промоційній праці, так і в іншій 
роботі на цю тему45 вказував на існування серед селянства 
надії із чужоземною допомогою (французів, італійців- 
ґарібальдійців і навіть поляків) визволитися від панщини, що 
асоціювалась з російськими поміщиками, а отже з Росією46. 
Залишаючи всі ці безглузді звинувачення авторському 
сумлінню і враховуючи час “критики”, зауважимо, іцо 
перенесення С.В.Шамраєм центру уваги на економічні 
чинники селянських повстань (так само, як і іншими нау
ковцями НДКІУ), а також “марксівська” термінологія свідчать 
про пристосування наукових поглядів історика до так званої 
“марксистської*” історіографії.

Низка праць співробітників НДКІУ була присвячена 
дореформеному й пореформеному правобережному селу. Так, 
О.М.Степанишина в низці статей47 висвітлила маловивчену 
тоді в історіографії проблему “1861 рік”. Її роботи, багаті на 
архівні матеріали та статистичні таблиці, дають уявлення про 
панське та селянське господарство в маєтках графів Браииць- 
ких як напередодні реформи (у 1840-1850-х рр.), так і під час 
переведення цього важливого акту в життя (1861-1872 рр.). 
Авторка на підставі вивчених джерел, розв’язуючи цент
ральне питання “економічного становища селян напередодні

44 Кравченко І. Фашистські концепції Грушевського і його школи в 
українській історіографії (академік Грушсвський і його школа після 
повернення з білоемігранті) // Записки Історично-археографічного інституту. 
-  1934. - № 1. -  С.40-41.
45 Шамрай С. До історії Київської Козаччини 1855 р . // Україна. -  1929. -  
Липень -  серпень. -  С.82-87.
46 Там само. -  С.84.
47 Степанишина О. Сторінка з історії реформи 1861 року в Шевчеикових 
селах // Студії з історії України. -  Т.П. -  С. 112-128; Степанишина О. 
Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1861 р. в їхніх 
маєтках // Студії з історії України. -  Т.ІІІ. -  С. 117-232.
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реформи 1861 року і тих змін, що їх реформа внесла”48, від
стоює тезу про те, що селяни не виграли від реформи, а потер
піли од неї: їх наділи значно зменшились, тим часом графи 
Браницькі залишились все ж великими землевласниками49.

В.Я.Камінський в студії, присвяченій реформі 1861 р. 
на Поділлі50, доводить, що в цьому районі через місцеві умови 
реформа переводилася відмінними формами і засобами, ніж в 
інших частинах України. Дослідник уважно вивчив інвентарні 
правила 1840-х років, діяльність Подільського комітету та за
гальної комісії з підготовки реформи, а також порядок переве
дения реформи в життя, і на основі архівних джерел та статис
тичних даних прийшов до висновку, що на Поділлі “селянство 
в цілому внаслідок реформи неймовірно економічно піду
пало”51.

Розпочав працю над вивчення техніки сільського гос
подарства та її вплив на організацію праці напередодні рефор
ми 1861 р. Д.Є.Бованеико, але невдовзі роботу в кафедрі пе
рервав.

Не набула закінченого вигляду робота ІІА.Діхтяра, 
який на терені НДКІУ започаткував студії з історії селянських 
рухів на Правобережжі на початку XX ст.52.

Одночасно із вивчення аграрних відносин на Право
бережжі група науковців досліджувала історію промисловості 
українських правобережних міст.

Продовжував роботу, розпочату ще у доревошоційний 
період, П.В.Клименко. Дослідник вправно застосовував ста
тистичний метод при розробці теми з історії міст та цехів ХУІ-

48 Степанишина О. Господарство графів Брашіцьких на Київщині і реформа 
1861 р. в їхніх маєтках. - С. 117.
49 Див.: С.Ш[амрай]. Прилюдна оборона праці О.М.Стеиаіпішииої “Госпо
дарство маєтків Браницьких на Київщині та реформи 1860-х років у цих 
маєтках” // Україна. -  1929. -  Січень-лютий. -  С. 175.
5? Камінський В. До історії реформи 1861 року на Поділлі // Студії з історії 
України. -  Т. 1. -  С. 159-176.
51 Там само. -  С.174.
52 Студії з історії України. -  Т.ІІІ. - С.У.
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ХІУ ст. “з економічного та культурного погляду” та при істо
рично-економічному вивченні розвитку цукрової промисло
вості53.

У другій половині 1920-х рр. виходить в світ кілька йо
го студій, присвячених українським містам. Історик вважав, 
що ця проблема варта якнайпильнішої уваги, бо “дослідження 
українського міста можна вважати найпекучіїпою потребою 
сучасності”54. З-поміж питань, що студіював П.В.Клименко, 
треба відзначити дослідження типів міст, їх функцій та ролі55 
(за вченим, недооцінювання і нез’ясування ролі українського 
міста було основною хибою попередньої історіографії56), 
характеристику цехів, міської промисловості та торгівлі57. 
Певний підсумок праці історика в цьому напрямку підводила 
його робота “Цехи на Україні”, перший і єдиний випуск якої 
був здійснений у 1929 р.

Та вчений не лише сам був зацікавлений у оп
рацюванні зазначених проблем, але й залучав до їх сту
діювання молодих фахівців. Зокрема, М.Ф.Карачківський, од
ним із керівників якого був П.В.Клименко, темою своєї про- 
моційної роботи обрав історію київського цехового реміс
ництва у XIX ст., також він приділяв увагу історії міст 
Поділля. Роботи М.Ф.Карачківського написані на базі великої 
кількості обробленого архівного матеріалу, який він не один

53 Див.: Науково-дослідна катедра історії України в Київ і: Звідомлсння про 
діяльність катедри в 1927/8 році // Студії з історії України. -  Т.ІІ. -  С.УІІ.
34 Клименко Я. [Рец. на:] Оттокар Н.П. Опыты по истории французских го
родов в средние века // Записки Пермского Университета. -  Пермь, 1919. -  
Т.1. -  258 с. // Україна. -  1926. -  Кн.4. -  С.142-143.
33 Клименко Я. Місто і територія на Україні за часів Гетьманщини (1654- 
1767 pp.) // ЗІФВ ВУАН. - Кн.УП-УШ. -  К., 1926. - С.308-357.
36 Там само. -  С.312.
37 Клименко Я. Промисловість і торговля в Подільській губернії на початку 
XIX в. // Ювілейний збірник на пошану академика Дмитра Ивановича Бага- 
лія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяль
ності. -  К., 1927. -  С.1032-1057.
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раз описував і систематизував58, і є цінними для подальших 
досліджень.

Історію міст Правобережної України кінця ХУП -  пер
шої половини XIX ст. вивчав також К.Є.Антипович59, який ще 
до зарахування до НДКІУ студіював це питання під проводом 
проф. О.П.Оглоблина, а в кафедрі ним опікувались П.В.Кли- 
менко та В.І.Щербина. На жаль, результати цієї праці в статтю 
чи монографічну студію оформлені не були.

Історією промисловості України XIX ст. цікавився і 
В.Я.Камінський. Як і К.Є.Антипович, він розпочав свої студії 
ще у проф. О.П.Оглоблина. А в НДКІУ керівництво над ним 
перебрали П.В.Клименко та О.Ю.Гермайзе. За основу своєї 
праці В.Я.Камінський взяв архів Києво-Межигірської фаян
сової фабрики, що тоді активно розроблявся київськими істо
риками (зокрема, тим же О.П.Оглоблиним), а також долучив 
російську літературу та друковані джерела. В результаті мо
лодий науковець дійшов до висновків, що 1) в 1830-1840-х рр. 
капіталістичні й артільні підприємства на Правобережжі 
переважали поміщицькі, 2) українська промисловість розви
валась в цей час дуже повільно, відстаючи від англійської, а 
часом і від російської, на півстоліття, 3) ця затримка у розвит
ку української промисловості зле відбивалась на загальному 
стані українського народного господарства60. Прикро, але ве
лика праця (7 др. арк.) про розвій промисловості в Україні, 
підготовлена В.Я:Камінським, опублікована не була.

В НДКГУ ще одну спробу вивчення історії торгівлі на 
Правобережжі зробив Ф.Я.Кольченко, що поставив собі за 
мету дослідити українські ярмарки на цій території. Однак 
успіху це намагання не мало через ліквідацію кафедри.

Отже, на терені НДКІУ при дослідженні соціально- 
економічного розвитку Правобережжя охоплювались ширші

58 Див.: Карачківський М. Архівна спадщина київських цехів // ЗІФВ ВУАН. 
-  Кн.ХІ. - К., 1927. -  С.262-286.
59 НБУВ, IP, ф.Х, № 1555, арк. 1.
60 ЦДАВО України, ф.166, оп.1, спр.3058, арк.7.
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проблеми, ніж при вивченні лівобережних українських земель. 
Науковці звертали уваги не тільки на історію сільського 
господарства та селянських рухів, але й розглядали різні 
питання з історії української промисловості ХУ Ш-ХІХ ст.

Дослідження соціально-економічної історії Слобо
жанщини обмежувались в кафедрі працею В.Д.Юркевича. Ду
мається, це пояснюється тим, що на вивченні цього історич
ного району України зосередили свою увагу співробітники і 
аспіранти Харківської науково-дослідної кафедри історії ук
раїнської культури Д.І.Багалія61.

В.Д.Юркевич під керівництвом М.С.Грушевського 
досліджував заселення Слобідської України за часів Хмель
ниччини. Наголосимо, що в цій темі збігалися одночасно два 
пріоритетні напрямки зацікавлень академіка -  по-перше, сам 
хронологічний відрізок, над яким якраз в той час працював 
академік, а, по-друге, історія колонізації українських земель.

У своїй промоційній праці, що була надрукована лише 
у 1932 р.62, В.Д.Юркевич подав історію заселення і перших 
років існування новозаснованих на Слобожанщині міст і 
слобід, одночасно він підкреслив, що вже з початком оселення 
виразно помічається процес суспільної диференціації в за
гальній масі покозаченого населення й виявляються перші на
тяки на утвердження економічно залежних верств63.

Історик доводив, що заселення Слобожанщини в сере
дині ХУП ст. було природним продовженням колонізаційного 
руху української людності на схід. Визначаючи хвилі коло
нізації, вчений підкреслював, що колонізаційний рух з заходу

61 Див.: Богдаишна О. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії 
української культури імені акад. Д.І.Багалія. -  СЛ 89-191.
62 Перед тим побачила світ стаття В.Д.Юркевича '‘Селянські переходи та 
пограничні комісії половини ХУІІ в.” // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.УИ-УІІІ. -  К., 
1926.-С.225-241.
63 Див.: Юркевич В. Еміграція на схід та залюднення Слобожанщини за 
Богдана Хмельницького. -  К., 1932. - XIX, 191 с.; Глушко С. Прилюдна 
оборона праці В.Д.Юркевича “Заселення Слобідської України за часів 
Хмельниччини’* // Україна. -  1930. -  Січень -  лютий. -  С.223-224.
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в 1640-х рр. перервано було повстанням 1648 р., аж знову в 
1652 р. піднеслася колонізаційна хвиля. У наступні роки -  
1653-1655 вона досягала найбільшого напруження і спала на 
кінець Хмельниччини. Увагу історика привернув також час 
закладення українських міст і слобод, появу яких він датував 
1653-1655 рр. Враховуючи відмінність у природних умовах 
західної і південно-східної Слобожанщини, В.Д.Юркевич 
підмітив, що ці розбіжності сприяли утворенню різних госпо
дарські« форм і економічних 'відносин, що призвело до від
мінних форм суспільного і політичного побуту.

Дослідник також дійшов висновку, що в основі госпо
дарства новозаснованих колоній лежало “посівне хлібороб
ство”. Загалом же науковець визнавав, що ця колонізація часів 
Хмельниччини перетворила пустотну перед тим Слобо
жанщину на «осіло залюднену країну»64.

Вивчення історії соціально-економічного розвитку За
порожжя також не набуло масовості в НДКІУ. Так, колоні
заційні процеси на запорозьких землях (зокрема, утворення 
Нової Сербії у 1762 р.) вивчав М.М.Ткаченко65.

Цікаву тему з історії селянських повстань на Запо
рожжі розробляв і Д.О.Кравцов. Працюючи в складі Архео
графічної експедиції НДКІУ, дослідник знайшов матеріали, 
що висвітлювали “разіиський” рух в Україні. На пропозицію 
М.С.Грушевського66 вій писав промоційну працю під назвою 
“Разішцина на Україні”, але не встиг її захистити на кафедрі67.

Присвятився дослідженню Запорожжя і Т.М.Гаври- 
ленко. У першій частині його роботи “Старші форми еко-

64 НА ПУ НАНУ, оп.3, спр.172, № 13, арк.24-24-зв. (тези промоційної праці 
В.Д.ІОркевича).
65 Ткаченко М. Утворення Нової Сербії на Запорізьких землях у 1752 р. // 
Україна. - 1926. - Кн.2-3. -  С.І46-159.
66 Див.: Лист М.С.Грушевського Д.О.Кравцову від 3 липня 1930 р. // НБУВ, 
IP, ф.262, № 112, арк.1.
67 Кандидатську пращо на тему “Украина и Разинское движение” (тобто на 
ту ж саму тему) Д.О.Кравцов захистив напередодні війни (Див.: НБУВ, IP, 
ф.262, № 97, арк.4, 7).

295



номічного побуту на Великому Лузі”68, що була видрукувана, 
дослідник звернув увагу на територію Великого Лугу і його 
ближчих околиць, бо це був третій після поліської і гірської 
зони своєрідний законсервований район на українських 
землях. “Відповідні природні умови його, - писав науковець, - 
ліс, сила птиці, звіра, риби, пасовиська -  були підставою 
своєрідного економічного і суспільного життя цього центру 
старого Запорожжя. По зруйнуванні Січі тут найдовше лиша
лися старші форми економічного побуту, законсервовані в 
цьому глухому куті... Взявши на увагу ще чумацькі шляхи, які 
проходили тут, можемо витолкувати собі, чому цей район так 
багатий на запорозьку і взагалі козацьку традицію і в 
економіці, і в соціальних формах, і в фольклорі”69.

Визначаючи скотарство, рибальство і чумацьку торгів
лю як економічну базу запорозького козацтва, науковець 
намагався прослідкувати розвиток цих галузей господарства 
Запорожжя впродовж XYII-XIX століть. Надзвичайно ціка
вими є порівняння автором відомостей про ці форми господар
ства, наведених маститими дослідниками Запорожжя Д.І.Бага- 
лієм, М.Є.Слабченком, Н.Д.Полонською-Василенко, ФХВов- 
ком, Я.І.Новицьким та ін., із матеріалами етнографічних 
експедицій кінця 1920-х рр.; описи рибальського і чабанського 
побуту; характеристика південних, зокрема татарських впли
вів на українське вівчарство як пануючу форму скотарства в 
цей період.

Як бачимо, теми робіт більшості науковців кафедри 
були пов’язані з вивченням історії аграрних відносин і еконо
мічного побуту селянства, а також селянських рухів. Недарма 
на кафедру та її проблематику звернув увагу Міжнародний 
аграрний інститут при Селянському Інтернаціоналі, запро
сивши науковців до співробітництва70.

68 Гавриленко Т. Старші форми економічного побуїу на Великому Лузі: 
Вівчарство і рибальство // ПГ. -  1929. -  Вип.З. -  С. 118-139.
69 Там само. -С.131.
70 Науково-дослідна катедра історії України в Київі // Студії з історії 
України. -Т .І .-С .У .
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Також дослідники працювали над студіюванням 
історії українських міст та української промисловості, але ці 
питання розроблялися ними більш фрагментарно і менш пла
ново, ніж аграрна історія. Зокрема, спеціальних тем з історії 
робітництва на кафедрі не було, хоча, звичайно, деякі аспекти 
зародження пролетаріату та побуту робітників в працях нау
ковців розглядалися.

Разом з тим, хоча в кафедрі превалювала “аграрна те
матика” і все, що було пов’язано з історією селянства, за своїм 
змістом та досягнутим результатом ці праці науковців НДКІУ 
в більшості своїй наближались до студій істориків-марксистів, 
бо на перше місце при аналізі тих чи інших явищ дослідники 
висували економічні чинники, на статистичному архівному 
матеріалі доводили класове розшарування, а також робили 
спроби пристосуватись до вимог часу, застосовуючи “марк
систську” термінологію.
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3.3. Студії з політичної історії України

Зосереджуючи головну увагу на дослідженні 
соціально-економічної історії України, науковці НДКГУ не 
могли оминути політичних питань української історії.

Відразу зауважимо, що ця тематика входила до 
науково-операційних планів кафедри поступово: якщо у 1924- 
1927 рр. при визначенні тем досліджень лише вказувалось на 
необхідність студіювання політичних процесів, що розвива
лись на певній економічній основі, то з 1928 р. ставиться зав
дання* “обслідувати політичні течії другої половини ХУ II ст.”, 
взаємовідносини українського і московського урядів, формації 
державного устрою України1.

І справді, переважна більшість праць науковців кафед
ри з політичної історії України присвячена якраз дослідженню 
цього хронологічного відрізку і зазначених проблем.

На жаль, не була опублікована промоційиа робота 
В.С.Євфимовського “Московські городові воєводи на Україні 
за часів Б.Хмельницького (1654-1657)”, в якій автор дав корот
ку характеристику воєводського інституту в Московщині, 
освітив питання про московських воєвод на Україні в 
дипломатичних зносинах Богдана Хмельницького з москов
ським урядом, подав відомості про політичну, військову, 
фінансову, господарчу і поліцейську діяльність перших воєвод 
в України, а також намалював картин}' взаємин київських 
воєвод з українською центральною і місцевою владою2. Зага
лом науковець прийшов до висновку, що політика Б.Хмель-

1 Звідомлення Науково-дослідчої катеди історії України за рік 1928/9 // 
Студії з історії України. -  ТЛИ. -  С.ІУ.
2 НА ПУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 14, арк.14.
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ніццького щодо воєвод відповідала бажанням широких кіл 
українського населення3.

Д.О.Кравцов, розшукуючи за завданням М.С.Гру- 
шевського матеріали до історії Хмельниччини, віднайшов у 
Московському “Древлехранипищі” цінні документи про пе
ребування московських ратних людей на Запорожжі у кінці 
ХУП ст. Згодом матеріали оформились в одноіменну статтю, 
яка мала побачити світ у збірнику “Полуднева Україна”. Доля 
цього збірника, однак, склалася нещасливо: на початку 1930-х 
років його вже набрані шпальти були розсипані4. Втім, 
рукопис статті Д.О.Кравцова зберігся, хоча і не повністю: не 
вистачає останніх сторінок із висновками5. Відновити ж їх 
загальний зміст не важко -  ще у 1927 р. Д.О.Кравцов писав 
про перебування московських ратників на Запорожжі як про 
неминучий результат “чужої і ворожої Запоріжжу московської 
політики”6.

Велика за обсягом (більше друкованого аркушу) стаття 
Д.О.Кравцова складається з двох частин, в першій йдеться про 
політичні, воєнні і дипломатичні передумови появи мос
ковських ратних людей на Запорожжі після “Вічного миру” 
1686 р., а у другій подається кількісний склад ратників, ана
лізується їх військове та продовольче забезпечення тощо.

Звернемо увагу на декілька положень, що дають чітке 
уявлення про зміст студії. Так, аналізуючи умови “Вічного 
миру”, науковець зазначав, що “московські політики раділи з 
цього миру, оскільки уступка деяких земель Польщі давала 
можливість поповнити витрати коштом і козацьких, і татар
ських земель. Не сумувала, як знаємо, і. Польща. І тільки Ук
раїна поставилася до цього зовсім інакше. Розподіл між сусі
дами, де порушувались елементарні принципи народності, і

3 Там само, арк.14-зв.
4 Див.: Швидько Г. М.С.Грушевський і репресований збірник “Полуднева 
Україна” // УІ. -  1991-1992. - № 3-4,1-4. - С.69.
5НБУВ, ІР,ф.Х,№  15297.
6 Там само, № 8462, арк.6-зв.
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обурював, і ображав”7. І саме Запорожжя, - підкреслював 
Д.О.Кравцов, “рішуче запротестувало проти цього несправед
ливого “Вічного миру”8. Однак одностайності серед запорож
ців не було: одні радили пристати до Москви, “другі, навпаки, 
в такому рішенні вбачали помилковий крок і доводили 
історичними прикладами порушення стародавніх прав і 
вольностей. На їхню думку, похід на Крим слід було розгля
дати як похід не тільки проти татар, а й проти Запорожжя.. .”9. 
Дослідник звернув пильну увагу на те, що намагання москов
ської влади привернути “жалованием” на свій бік козаків од
ночасно супроводжувалось й утворенням російських воєнних 
залог на Запорожжі, бо “перебування воєводи на Запорожжі 
розглядалося в Москві як питання першорядної ваги”10.

Дослідник також повідомляв про військове споряд
ження ратників, про яке центральна влада дійсно дбала, та про 
хлібне забезпечення, що поставлялося, звісно, коштом україн
ських сіл і містечок11. Зрештою, утримання військових людей 
обходилось московській владі недешево, зважаючи ще й на 
розмір платні ратникам, однак централізаторські наміри мос
ковського уряду переважали над підрахунком численних.вит
рат, - робив висновок історик12.

Вивчав добу Хмельниччини і В.І.Гсрасимчук у ро
ботах «Смерть Івана Виговського» та «До питання про «Стат
ті» Б.Хмельницького»13.

І.П.Крип’якевич працював над дослідженням держав
ного устрою України. Так, зацікавлення викликає його праця

7 Там само, № 15297, арк.1.
8 Там само, арк.2.
9 Там само, арк.3-4.
10 Там само, арк.6.
11 Там само, арк.14-16.
12 Там само, арк.18.
13 Герасимчук В. Смерть Івана Виговського // Ювілейний збірник на пошану 
акад. МС.Грушевського. - Т.1. - Частина історико-літературна. -  К., 1928. - 
С.205-216; Герасимчук В. До питання про «Статті» Б.Хмельницького // 
Записки ІТГШ. - Т.С: Ювілейний збірник на пошану акад. Кирила 
Студинського. - Ч.П: Праці історичні. - Львів, 1930. - С.213-235.
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про життя та діяльність тоді ще маловідомого в історіографії 
українського політика Остафія Астаматія14.

До доробку НДКІУ слід зарахувати праці Л.О.Окинше- 
вича з історії центральних державних установ України-Геть- 
манщини ХУП-ХУП ст., виконані під час його аспірантського 
стажу в НДКІУ15. Вчений докладно вивчав створення, функції 
та склад інститутів влади Гетьманщини, а також порівнював їх 
з установами інших держав. Ці праці сьогодні визнані класич
ними із історії державного права України-Гетьманщини16.

Політичну ситуацію в Києві у ХУШ і XIX ст. Змальо
вував у численних студіях В.І.Щербина. Науковець, зокрема, 
розглядав боротьбу Києва за автономію17, взаємовідносини 
України і російського уряду у середині ХУЛІ ст.18, участь киян 
у законодавчій комісії 1767 року19, дії київських урядовців в 
останні роки існування магдебурзького права20 тощо.

В окрему групу можна виокремити роботи співро
бітників НДКІУ, в яких розглядаються різні аспекти револю
ційного руху в Україні XIX -  початку XX ст. Так, О.Ю.Гер

м Крип'якевич І.П. Остафій Асгаматій (Остаматенко), український посол в 
Туреччині 1670-их рр. // Україна. -  1928. -  Кн.б. - С.6-11.
15 Окіишевич Л. Рада старшинська на Гетьманщині (Історично-юрндчний 
нарис) // Україна. -  1924. -  Кн.4. -  С.12-26; Окіишевич Л. Генеральна 
Старшина на Лівобережній Україні ХУП-ХУП вв. // Праці комісії для 
виучування західньо-руського та вкраїнського права. -  К., 1926. -  Вип.2. - 93 
с.; Окіишевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини ХУП-ХУШ ст. 
// Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та українського 
права. -  Вип.6, 8. - К., 1929-1930. -  Вип.8. - 352 с.
10 Окіишевич (Окиншевич) Лев Олександрович // Мала енциклопедія 
етиодержавознавства. -  К., 1996. -  С.871.
17 Щербина В.І. Боротьба Київа за автономію // Київ та його околиця в 
історії і пам'ятках. -  К., 1925. -  С. 167-216.
18 Щербина В.І. Україна і російський уряд у середині ХУІП віку: 3 приводу 
новоз найденого журналу перебування у Київі цариці Лизавети в 1744 р. // 
ЗІФВ ВУАН. -  Т.УІ. -  К., 1925. -  С.34-90.
19 Щербина В.І. Участь Киева у Законодавчій Комісії 1767 року // Україна. -  
1926. -  Кн.5. -  С.7-12.
20 Щербина В.І. Київ в 20-х роках XIX століття (3 матеріалів жандармського 
архіву) // Україна. -  1925. -  Ки.З. -  С.112-118.
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майзе студіював декабристський рух21, діяльність Кирило- 
Мефодіївського братства22, вивчав діяльність і погляди 
М.П.Драгоманова та іішшх українських соціалістів23. Його 
перу належить перша в історіографії спроба висвітлити 
історію створення та діяльності Революційної української 
партії (РУП)24. Більше того, у великій монографії про РУП 
дослідник дав огляд економічних і соціальних процесів, що 
відбувалися в Україні в кінці XIX та на початку XX ст. і які 
імперативно впливали на українську громадську думку, та 
нові ідеологічні шукання. У зв’язку із організацією і розвит
ком УРП та перетворенням її в УСДРП О.Ю.Гермайзе подав 
нарис про український національний рух та його соціально- 
політичну диференціацію. Вчений також присвятив кілька 
праць вивченню революційного руху в Україні у 1910-х рр.ь .

ОіО.Гермайзе був єдиним в І-ІДКІУ науковцем, хто 
так послідовно опрацьовував історію революційного руху в 
Україні у XIX і XX ст., а його праці повністю відповідали 
тогочасним уявленням про марксистські принципи дослід
ження.

21 Германіє О.Ю. Рух декабристів і українство // Україна. - 1925. -  Кн. 6. - 
С.25-38.
22 Гермайзе О.Ю. П.Куліш і М.Костомаров як члени Кирило-Мстодіївського 
братства // Шевченко та його доба. - Збірник перший. -  X., 1925. -  С.38-56.
23 Гермайзе О.Ю. М.І.Костомаров // Життя й революція. - 1925. - № 5. - С.6- 
11; Гермайзе О.Ю. М.Костомаров в світлі автобіографії // Україна. - 1925. - 
Кн.З. - С.79-87; Гермайзе О.Ю. М.П.Драгоманов в українській історіографії 
// Україна. -1926. - Кн.2-3. - С.125-145.
24 Гермайзе О.Ю. 25-літгя революційної української партії (Р.У.П.) // Життя 
й революція. -  1925. - № 3. - С.20-24; Гермаіізе О.Ю. Нариси з історії 
революційного руху на Україні. - Т.1: Революційна Українська Партія 
(РУП). -К ., 1926. -389 с.
25 Гермайзе О.Ю. З революційної минувшини Київа (конференція 
українського студентства в Київі в 1911 р.) // Київ та ного околиця в історії 
та пам’ятках. -  К., 1926. -  С.393-429; Гермайзе О.Ю.. Матеріали до історії 
українського руху за світової війни І І Український Археографічний збірник. 
-  Т.1. -  К., 1926. - С.271-354.
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Однак вчений не був один-одним серед співробітників 
кафедри, хто вивчав створення політичних партій в Україні та 
погляди соціалістів.

Зокрема, діяльність М.І.Зібера у Києві привернула ува
гу М.М.Ткаченка26.

А темою промоційної праці О.Я.Павлика (також не- 
опублікованої) було студіювання “Українсько-польської угоди 
та заснування радикальної партії в Галичині”. Науковець роз
глядав проблему надзвичайно широко: начерки про причини 
українсько-польської угоди, її сутність та про створення ради
кальної партії він попередив нарисами про соціально-еконо
мічний та політичний розвиток Галичини 1870-1880-х рр., 
висвітлив діяльність народовців і москвофілів та галицько-ук
раїнські взаємини у цей період.

Значну увагу вчений звернув і на пропаганду соціаліс
тичних ідей в Галичині, на погляди М.Драгоманова, С.Подо- 
линського, М.Павлика, І.Франка27.

Фактичний стан громадської української роботи в Киє
ві протягом майже чверті століття -  від 1850-х рр. до 1876 р. 
розглядав у єдиній своїй монографічній роботі Ф.Я.Сав- 
ченко28. Аналізуючи причини появи Нмського указу 1876 р., 
його зміст і наслідки, науковець підкреслював, що “відверто 
указ ставив перед собою мсту знищити культурно-національне 
українське життя, але висилкою особливо небезпечних, на 
думку його авторів, українських діячів та іншими засобами 
змагався боротися проти українських революційно-соціаліс
тичних організацій, що так чи інакше були зв’язані також і з 
українськими національно-революційними осередками -  
старою й новою “Громадами”29.

26 Ткаченко М. М.І.Зібср у Києві, 1864-1876 // Ювілейний збірник на пошану 
акад. Михайла Сергієвича Грушевського. - Т.1. - К., 1928. -  С.349-358.
27 НА ПУ НАНУ, оп.З, спр.172, № 20, арк.31-32.
28 Савченко Ф.Я. Заборона Українства 1876 р.: До історії громадських рухів 
на Україні 1860-1870-х рр. -  К., X.: ДВУ, 1930. -415  с.
29 Там само. -  С.228.
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Як видно з наведених даних, співробітники НДКІУ 
при студіюванні політичної історії України звертали най
більше уваги на кілька історичних періодів. Це, по-перше, ча
си Хмельниччини і другої половини ХУІІ ст., по-друге, період 
XIX -  поч. XX ст. Але якщо при дослідженні української 
політичної історії середини і другої половини ХУІІ ст. 
вивчалися взаємовідносини українського і московського уря
дів, формація державного устрою України тощо, то праці, при
свячені історії України XIX -  початку XX ст. зосереджені го
ловно на різних революційних рухах в Україні, їх змісті, фор
муванні різних політичних партій та організацій, діяльності та 
поглядах представників українського соціалістичного руху. 
Втім, ці дослідження не змогли перевершити за кількістю та 
різноманітністю тематики студій з соціально-економічної 
історії України, та й політологічними працями, узагальнюючи
ми доробок співробітників кафедри в цьому напрямі, історіо
графія не збагатилася. Зрештою, дослідників, що працювали 
над політичною історією України в кафедрі, було не так вже й 
багато.
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3.4. Етнологічні, культурологічні та літературознавчі
праці

Співробітники НДКГУ багато зробили і в ділянках 
етнологічно-фольклорних, культурологічних та літературо
знавчих студій. Нечисленні науковці за досить-таки короткий 
час значно прислужились розробці питань як наукознавчого та 
методологічного плану, так і окремих спеціальних проблем.

Передусім дамо характеристику етнографічним та 
фольклористичним студіям. Відповідно до загальних завдань, 
які ставив перед собою Кабінет, а потім Відділ примітивної 
культури (розроблення методики збирання етнографічних 
матеріалів, методології комплексного обслідування України, 
дослідження пережитків примітивної культури на Україні, 
порівняльна слов’янська етнологія, порівняльне дослідження 
народної української творчості (слов’янський ритуал і річний 
святочний круг), висвітлення соціологічних підстав народної 
творчості, історія етнографії1) розглянемо здобутки науковців 
в цих напрямах.

Методологічне значення мають праці М.С.Грушев- 
ського та К.М.Грушевської про різні західноєвропейські етно
логічні школи. Про еволюцію та зміст соціологічної школи 
Е.Дюркгейма, а також про її засновника йдеться у студії акад. 
М.С.Грушевського2, який називає її одною з “найбільш шано
ваних наукових фаланг” та “високоцінним огнищем соціоло-

1 Звідомлення Науково-дослідної катедри історії України за рік 1928/9 // 
Студії з історії України. -  Т.Ш. - С.УІ.
2 Грушевський М.С. Відродження французької соціологічної школи // ПГ. -
1926. -ВИП.1-2.-С.112-117.
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гічного досліду і головно -  соціологічної методології*”3 і 
закликає ‘‘нашу соціологічну братію” вважати її за взірець.

Дві кульмінаційні точки етнологічної мислі, два етно
логічні полюси -  '‘культурно-історична” школа німецького 
етнолога ВЛИмідта та французька соціологічна школа 
Е.Дюркгейма та Л.Леві-Брюля - знаходяться в центрі уваги 
К.М.Грушевської4.1 хоча дослідниця називає школу В.Шмідта 
“антиеволюційною”, а праця її просякнуга симпатією до шко
ли Е.Дюркгейма, вчена переконана, що знищення однієї шко
ли на користь іншої не є бажаною для науки. Адже, підкрес
лює К.М.Грушевська, “обидва великі центри своєю різнород- 
ною діяльністю, що невпинно збагачує науку, раз у раз мо
жуть стати прикладами і порадниками для різних молодших 
адептів етнології -  взірцями чи організаційної роботи чи прак
тичного збирацтва чи погодження теоретичних проблем з по
льовою роботою. Всім сим вони можуть зложити цінну услугу 
зокрема і українському народознавству, що впорядковую™ 
свої плани і роботу, стоїть перед складною проблемою вико
ристання даних світової етнології для вивчення Рідного На
роду”5.

Вартісними для наукознавства є також робота К.О.Ко- 
пержинського з проблем тогочасного розуміння термінів ан
тропологія, народознавство, етнологія, етнографія і фольклор6 
та студія К.М.Грушевської, де авторка вияснює поняття і 
предмет досліджень спеціального і загального народознавства 
(етарлогії), історії культури та соціології7.

3 Там само. - С.116,117.’
,4Т Грушевська К  М. Два ценггриетнологічної науки (з подорожніх вражінь) // 
ПГ; -  1928. -  Вип.2-3. -  С.81-96.
<5Тамсамо. -  С.96.
Щ&пфоіаіпськті КО: До 'питань' систематики і термінології"в народознавст
ві: Декілька уваг про сучасне розуміння термінів: антропологія, народознав
ство, етнологія, етноірафія і фольклор // ПГ. -  1928. -  Вип.2-3. -  С.97-109.
7 Грушевська KM. До взаємин між загальним і спеціяльним народо
знавством: 3 приводу статті Victor1 a von Geramb'a «Zur Frage nach den 
Grenzen, Aufgaben und Methoden der deutschen Volkskunde» // ПГ. -  1928. -  
Вип.2-3. - C . l  10-114.
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Аналізом та грунтовністю думок відзначається робота 
К.О.Копержинського дро яфетичну теорію М.Марра та її 
значення для етнології'8. В праці автор показує двоїстість цієї 
теорії, її позитивні та негативні моменти та висловлює думку 
про важливість яфетичної теорії для етнології, оскільки в ній 
виявляються спроби матеріалістичного освітлення й застосо
вуються соціологічні принципи дослідження.

Важливою ділянкою досліджень з етнології і соціо
логії в НКДІУ вважалося ґрунтовне студіювання світової літе
ратури з цих питань. Недарма відділ критики й бібліографії 
“Первісного громадянства” інколи за кількістю рецензій пере
вершував відділ статей. Це яскраво унаочнює переконання 
акад. М.С.Грушевського у тому, що дослідження української 
примітивної культури та її пережитків, а також її соціологічне 
обґрунтування неможливо без опанування новішої світової 
літератури.

. Після ознайомлення з творами європейських вчених та 
їх обговорення в кафедрі, в часописах (передусім, в “Первіс
ному громадянстві”) друкувались рецензії на роботи німець
ких, французьких, англійських, російських та ін. вчених.

Що більше, рецензії не лише інформували про досяг
нення європейської науки, але й критично оцінювали їх з точ
ки зору соціології. Інколи, обговорюючи праці, далекі за зміс
том від українського матеріалу, автори висловлювали цікаві 
гадки щодо відповідних явищ в Україні9. Дуже часто ґрунтов
ні праці дослідників ИДКІУ з’являлись як відповідь на ту чи 
іншу роботу іноземних фахівців і їх важко назвати рецензіями 
в загальноприйнятому розумінні10. Тут варто згадати розвідки

8 Копержииськии КО. Яфетична теорія та її значіння для етнології // ПГ. -  
1929. -  Вип. 1. -  С.3-23.
9 Див.: Танан К. [Рец. на:] Первісне громадянство та його пережитки на 
Україні. -  1927. -  Вип. 1-2 // Червоний шлях. -  1929. - № 1. -  С.283.
10 Можливо, це і с справжня наукова рецензія, а ми зараз при рецензуванні 
лише робимо огляд книги та переказуємо її зміст?
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К.М.Грушевської “з приводу” книг П.Сентіва11, М. Гальб- 
вакса12, Ф.Я.Савченка -  “з приводу” робіт П.Бюро13, К.О.Ко- 
пержинського -  “з приводу” праць О.Брікнера14, К.Т.Штсппи 
-  “з приводу” книги Райценштайна15 та ін.

Пильна увага зверталась науковцями на вивчення 
українських обрядів, побуту та звичаїв в різних районах 
країни, й на їх порівняння із подібними обрядами, що були 
розповсюджені як в Україні, так і в інших країнах. Цьому 
сприяли програми, спеціально розроблені в Кабінеті примі
тивної культури і в інших інституціях Асоціації культурно- 
історичного досліду, та численні етнографічні експедиції (про 
це докладно йшлося в параграфі 2.6).

В НДКІУ вивчалися найрізноманітніші обряди. Так, 
досліджувала звичаї, зв’язані із закладинами будинку та обря
довістю хліба Л.П.Шевченко16. Похоронно-поминальні обряди 
стояли в центрі зацікавлень В.С.Денисенка. Обрядовість виїз
дів у дорогу в українській пісні вивчала Є.С.Смолинська. Со
ціологічний аналіз пострижения та інших обрядів, «відправ-

11 Грушевська KM. Спроби соціологічного об'яснеїшя народньої казки: З 
приводу книги Saintyves P. Les contes de Perrault et les récits paralleles. Leurs 
origines (Coutumes primitives et liturgies populaires). - Paris. Librairie critique 
E.Nouny, 1923. - XXIII + 646 s. // ПГ. -  1926. - Вип.1-2. -  C.96-111.
12 Грушевська KM. Людський колектив як підвалина нам'яти: 3 приводу 
книги Halbwachs М. Les cadres sociaux de la memoire. - Paris, 1925 // ПГ. -  
1926. -  Вип.З. - C.93-104.
13 Савченко Ф.Я. Соціологія в розумінні французької “пової демократії”: З 
приводу книги: Bureau P. La Science des Moucrs. Introduction a la méthode 
sociologique. - Paris, 1926. - 328 s. // ПГ. -  1926. -  Вип.З. -  C. 105-110.
14 Копержинський K O . Новіші праці Ол. Брікнера з слов'янської мітології: З 
приводу книг Bruckner A. Mitologja Slowiauska. - W Krakowie, 1918. - 152 s., 
Mitologja Polska: Studjura porownawcze. - 144 s. // ПГ. -  1926. -  Вип.З. - 
C.111-121.
13 Штепа KT. Проблеми античного релігійного синкретизму в зв'язку з 
мотивами староукраїнської легендарної творчоспги: 3 приводу книги 
Reitzenstein-Schraeder. Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und 
Griechenland. - Leipzig, 1922 // ПГ. -  1927. -  Вип.1-3. -  C.l 14-127.
16 Шевченко Л.П. Звичаї зв’язані з закладинами будівлі // ПГ. -  1926. -  
Вип.1-2.-С.87-95.
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люваних над дітьми й підлітками», робив М.С.Грушевський17. 
Звичаї при виїзді у дорогу та засоби жіночої господарської 
магії пильно студіювала К.М.Грушевська18 тощо. На жаль, 
результати досліджень з деяких тем, що їх розробляли спів
робітники Кабінету, оприлюднені не були.

Серію робіт про обрядовість слов’ян опублікував на 
сторінках “Первісного громадянства” К.О.Копержинський19. 
Досліджуючи цикли обрядовості у слов’ян у зв’язку з госпо
дарчими сезонами і звертаючи передусім увагу на обряди в 
різних районах України, дослідник проводив також їх порів
няння із обрядами інших слов’янських народів, знаходячи як 
подібності, так і відміни. Більше того, вчений не лише озна
йомлював читачів із описами слов’янських свят, окреслював 
хронологічні межі зими, хліборобського, рибальського, ско
тарського та інших господарських сезонів за народними уяв
леннями тощо, але й давав лінгвістично-соціологічний аналіз 
слов’янської обрядовості. Значний інтерес становить також 
складена ним бібліографія праць із зазначеної тематики. Його 
перу належить і цікава стаття з косарської обрядовості20.

Співробітники і аспіранти НДКІУ багато зробили та
кож для публікації етнографічних матеріалів. Передусім не 
можна не назвати підготовлені К.М.Грушевською два томи

17 Груиісвськшї М.С. Пострижения й инші обряди, відиравлтовані над дітьми 
і підлітками // ПГ. -  1926. -  Вип.1-2. -  С.83-86.
18 Грушевська KM. З примітивного господарства. Кілька завважень про 
засоби жіночої господарської магії у зв'язку з найстаршими формами 
жіночого господарства // ПГ. -  1927. -  Вип. 1-3. -  С.9-44.
19 Копержинський KO. Обряди збору врожаю у слов'янських народів у най
давнішу добу розвитку // ПГ. -  1926. -  Вип.1-2. -  С.36-75; Копержинський 
KO. Провідні шляхи дослідження обрядовости новорічного циклу // ПГ. —
1927. -  Вип. 1-3. - С.45-59; Копержинський К О . Господарчі сезони у Слов'ян 
(з історії новорічного циклу обрядовости) // ПГ. -  1928. -  Вип.1. - С.57-94; 
Копержинський КО. До системи понятгів часу у Слов'ян (з історії 
новорічного циклу обрядовости) // ПГ. -  1928. -  Вип.2-3. - С.3-63 та ін.
20 Копержинський КО. Пережиток симпатетичної магії в косарській 
обрядовості Fia Україні // Ювілейний збірник на пошану академика Михайла 
Сергісвича Грушевського. Т.1: Частина історично-літературна. -  К., 1928. -  
С.495-501.
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Корпусу українських народних дум21, який і “досі залишається 
єдиним справді науковим виданням, найповнішим і найґрун- 
товнішим серед усіх видань українського героїчного епосу”22.

Цікаве це видання і з методологічного боку, адже 
дослідниця під час підготовки дум до видання брала до уваги 
не тільки історичні, але й літературно-соціологічні, психо
логічні та естетичні фактори, широко застосовувала історико- 
літературний та фольклорно-порівняльний принципи дослід
ження23.

Вартісними є також публікації автобіографії кобзаря 
Павла Кулика, підготовленої Л.П.Шевченко24, запису 
К.В.Квітки про побут лірників25, чабанської думи й переказів 
про вівчарство та рибальство на Великому Лузі, записані 
Ю.Т.Сербулом, В.С.Парансуньком та іншими членами Етно
графічного гуртка при КІНО26. Рідкий документ другої поло
вшій ХУП ст. про наказ Брюховецького спалити відьом опу
блікував Д.О.Кравцов27.

Науковці також присвятились оприлюдненню невида
них робіт та епістолярію українських етнографів та фолькло
ристів, а також аналізу вже' відомих праць. Назвемо хоча б 
публікацію* невиданого запису Опанаса Маркевича, зроблену 
Ф.Я.Савченком28, та його ж коментарі та варіанти пісень

21 Див.: Українські народні думи. Т.1-Й корпусу. -  К., 1927. -  397 с.; Т.2-Й 
корпусу. -  X., К., 1931. -  XXX + 304 с.
22Матяш І. Катерина Грушевська ... -  С.80.
23 Савченко Ф. Етнографія і фольклор: Бібліографічний огляд // Україна. -
1928. -  Кн.З. -  С.124.
24 Шевченко ЛЛ. Автобіографія кобзаря Павла Кулика // ПГ. -  1929. - Вип.1. 
- С.103-104.
25 Квітка К.В. До вивчення побуту лірників // ПГ. -  1928. -  Вип.2-3. -  С.115- 
129.
26 Див.: Гавриленко Т.М. Старші форми економічного побуту на Великому 
Лузі. Вівчарство і рибальство // ПГ. - К., 1929. - Вип.З. - С.132-139.
27 КравцовД .О , Брюховецький і відьми // Україна. -  1927. -  Кн.5. - С.3-5.
28 Савченко Ф.Я. “Родини, хрестини, похрестини” (невидана запись 1854 р. 
Опанаса Маркевича) // ПГ. -  1926. -  Вип.1-2. -  С.76-82.
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Я.Головацького29, видрук епістолярію П.Мартиновича та 
В.Горленка у 1880-х рр.30, листування Я.Головацького з О.Бо- 
дянським та П.П.Чубинського з Я.П.Полонським, підготовлені 
тим же невтомним Ф.Я.Савченком31.

Не можна обійти увагою й цікаву статтю аспіранта 
НДКІУ В.С.Денисенка, присвячену порівняльному аналізу 
болгарської та французької редакцій праці визначного 
українського етнографа та антрополога Ф.К.Вовка “Шлюбний 
ритуал та обряди на Україні”32. В цій роботі дослідник показав 
копітку працю вченого, а також подав переклад українською 
мовою деяких помилок, що були помічені ним у виданні цієї 
роботи, зробленого Українським педагогічним інститутом у 
Празі у 1927 р.33. Проведена молодим істориком праця цінна й 
тим, що дала певний матеріал для кращого вивчення 
болгарського періоду життя Ф.Вовка.

Цікавим доповненням до історії етнографії є статті 
біографічного характеру: К.В.Квітки про М.О.Максимовича і 
Аляб’єва34, Філарета Колессу35, Шарля Лефлера36, Г.Хо-

29 Савченко Ф. Ненадруковані примітки, пояснення и варіанти пісень 
Головацького // ГІГ. -  1929. -  Вип.2. -  С.75-88.
30 Груиіевська KM. 3 етнографічної праці 1880 років: До листування 
П.Мартиновича і В.Горленка // Науковий збірник за рік 1929: Записки УНТ в 
Київі. -  Т.ХХХІІ. -  К., 1929. -  С.136-152.
31 Савченко Ф.Я. Листування Я.Головацького з О.Бодянським (1843-1876)//
За сто літ: Матеріяли з громадського й-літературного' жіггтя УкраТіш ХІХ і 
початків XX століття; -  Кн.5. -  К.Г 1930: —G. 121-169; Савченко Ф.Я. Листи 
П.П.Чубинського доЯ.П.Полонського (1860-1874) // За сто літ. -  Kil 6. -  К., 
1930.-€.134-144. . ..
32 Денисенко В. “Шлюбний рітгуал та обряди на Україні” Хв. К. Вовка 
у першій -  болгарській і другій -  французькій редакції:// ПГ. -  1928, -  
Вйп.2-3.- СЛ43:16Г.
33 Там само. -  С. 155-161.
34 Квітка К  В. Максимович і Аляб'єв в історії збирання українських мелодій 
// ПГ. -  1928. -  Віш.1. - С.119-144.
35 Квітка КВ. Філярет Колесса // Музика. -  1925. -  Кн.11-12. -  С.73-76.
36 Квітка КВ. Композитор Шарль Лефлер і Україна // Україна. -  1925. -  
Кн.5.-С.186-187.
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доровського37, а також спогади Л.П.Шевченко про акад. 
В.М.Гнатюка3*.

Значне місце у доробку співробітників Кабінету 
посідають дослідження з музичної етнографії. Два корифеї 
етномузикознавства -  К.В.Квітка та Ф.М.Колесса, чий доро
бок є неоцінений для української науки39, у другій половині 
1920-х рр. виступили із рядом робіт, де вивчали музику та 
тексти українських народних пісень на різних історичних

40 * • •< «етапах , тотку, мелодику, ритміку українських пісень, а 
також впливи на них інших народів41.

Спеціально в Кабінеті примітивної культури 
проводилось соціологічне вивчення української казки. До цієї 
теми, зокрема, зверталась К.М.Грушевська, промоційну сту
дію, присвячену соціологічному аналізу “Казки про вдячного 
мерця” захистив П.С.Глядківський.

Так, К.М.Грушевська, висловлюючи свої міркування з 
приводу книги П.Сентіва, підкреслила, що ця робота цінна 
вже своїм порушенням питань про соціологічне значення 
казок. Дослідниця була переконана, що загальне правило про

37 Квітка К В . Григорій Ходоровський. 1853-1927: [Некролог] // ЗІФВ 
ВУАН. -  КН.ХХІ-ХХІІ. -  К., 1929. -  С.355-359.
38 Шевченко Л .П . Спомини про акад. В.М.Гнатюка // ПГ. -  1926. -Вип.З. - 
С.122-124.
39 Див.: Філенко Т. З архіву Сергія Єфрсмова: Листи Климента Квітки // 
Народна творчість та етнографія. -  1994. - №№ 2-3. -  С.46-50.
40 Квітка КВ. Музыкальная этнография на Украине в послереволюционные 
годы // Этнография. -  1926. - № 1-2. -  С.211-221; Колесса Ф.М. Українська 
народня пісня в найновішій фазі свойого розвитку // Ювілейний Збірник на 
пошану академика Михайла Сергеевича Грушевського. Т.1. - Частина 
історико-літераіурна. -  К., 1928. -  С.564-590; Колесса Ф.М. Українська 
народна пісня на переломі ХУП-ХУШ вв. Присвячено пам'яті Михайла 
Максимовича // Україна. -  1928. -  Кн.2. - С.47-82.
41 Квітка КВ. Первісні тоноряди // ПГ. -  1926. -  Вип.З. - С.29-84; Квітка 
КВ. Віддих у народніх співах // Етнографічний Вісник. -  1927. -  Кн.5. -  
С.179-188; Квітка КВ. До питання про тюркський вплив на українську 
народню мелодику // Ювілейний Збірник на пошану академика Михайла 
Сергієвича Грушевського. Т.1: Частина історико-літературна. -  К., 1928. -  
С.866-876.
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те, що вивчення соціальних фактів слід починати від 
найпримітивніших форм, має вартість також для соціоло
гічного аналізу казки, хоча й ускладнює підготовчу роботу на 
практиці. Проте, наголошувала К.М.Грушевська, такий шлях 
“позволяє уникнути корінних помилок в системі пояснень”42.

П.С.Глядківський зробив спробу висвітлити докладно 
вивчену в західноєвропейській науці, але не відому в україн
ській історіографії “Казку про вдячного мерця”. Він зібрав і 
дослідив українські варіанти казки, застосувавши для досліду 
соціологічний метод і широко вживаючи порівняння україн
ського матеріалу з неукраїнським. Прикро зазначати, але вже 
готова до друку праця світу не побачила.

Досить інтенсивно, хоча і не так масово та не так 
широко, в НДКІУ велись культурологічні та літературознавчі 
дослідження. Тон цим студіям, звичайно, задавав сам керівник 
кафедри, який писав ґрунтовну “Історію української літера
тури”.

Розгалуження шкільної справи, що мало місце у ХУШ 
-  на почату XIX ст. і привело до заміни старої школи, 
загальної по своїм програмам та складу учнів, на нову, 
спеціальну за програмами та пристосовану до вимог певної 
верстви і тільки для неї приступну, вивчав О.С.Грушевський43.

Л.В.Миловидов студіював історію освіти на Черні
гівщині ХУІІІ-ХІХ ст., пильно досліджуючи освіту україн
ського шляхетства у ХУШ ст. та проекти високих шкіл в 
Україні. В доповіді про проекти університетів на Чернігівщині 
вій наочно показав, що тенденція виділитися в окрему 
соціальну верству, ускладнення військової справи та бажання 
засвоїти світське поводження направляли українське шляхет
ство з другої половини ХУІІІ ст. до вищих й привілейованих 
російських шкіл та за кордон, що не могло не вплинути на

42 Груїиевська К .М . Спроби соціологічного об’яснення народньої казки ... -  
СЛ11.
43 Грушевський О.С. Зміни шкільної системи на Лівобережжі в ХУІІІ в. // 
Україна. -  1924. - Кн.1-2. -  С.82-87.
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бажання завести вищу школу і на Україні44. Розглядаючи 
проекти високих шкіл на Сіверщині, зокрема плани засну
вання Батуринського, Чернігівського, Новгород-Сіверського 
університетів, ЛВ.Миловидов підкреслив, що ці нереалізовані 
проекти вищої школи на Україні прискорили русифікацію 
українського шляхетства45.

Вивчав історик також функціонування недільних шкіл 
на Чернігівщині, що у 1860-1862 рр. існували у Глухові, 
Ніжині, Чернігові та Новгород-Сіверському. Також він звер
нув увагу на працю жіночих щоденних шкіл46, віднайшов ціка
ві документи про пожертвування Т.Г.Шсвчсика Чернігівській 
недільній школі47.

Коротку історію київських недільних шкіл та їх роль у 
виясненні конкретних завдань української інтелігенції в сфері 
поширення освіти серед народу розглядав у одній із своїх 
праць С.В.Глушко48.

Не поодиноким явищем серед співробітників НДКІУ 
було студіювання історії книги. Так, дослідженню україн
ських ритодруків, шрифтів та екслібрисів було присвячені 
кілька робіт П.В.Клименка49. Київські стародруки ХУП - поч. 
ХУЛІ ст. також вивчали М.М.Ткаченко50 та В.І.Щербина51. А
B. А.1гнатієнко студіював українську книгу та українську

44 Проекти університетів на Чернігівщині у ХУШ ст. // Україна. -  1929. -  
Вересень.-С. 172.
45 Там само.
46 М ило ви до в  Л. Недільні школи на Чернігівщині в 1860-х рр. // Чернигів і 
Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріяли. -  К., 1928. -  С.431-442.
47 Див.: НБУВ, 1Р, ф.Х, № 17754.
48 Г луи іко  С.В. Драгоманов і недільні школи // Україна. -  1924. -  Кн.4. -
C. 35-42.
49 К ли м ен ко  П .В. Українські ригодруки // Бібліологічиі Вісті. -  1925; 
К лим енко  П .В . Графіка шрифту в Острозькій біблії // Українська книга ХУІ- 
ХУШ ст. -  К., 1926; К лим енко  П.В. Перший український Èx-Libris // 
Бібліологічні вісті. -  1929. - № 2-3. -  С.95-97.
50 Т каченко  М .М . Про Київські стародруки ХУП і початку ХУП ст. (1616- 
1721 рр.) // Бібліологічні вісті. -  1924. -  4.1-3.
51 Щ ерб и н а  В .І. До питання про стародрук 1659 р. // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХХУ. 
-К ., 1929.-С.35.
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періодику XIX -  початку XX ст., склав бібліографію україн
ської періодики за 1816-1916 рр.32.

Можна казати і про певний внесок науковців кафедри 
у театрознавство. Зокрема, у цілому циклі статей К.О.Копер- 
жинсысий висвітлював історію театру в Україні53. Не обійшов 
увагою виступи українських труп П.К.Федореико54.

Дослідники також звертали увагу на спеціальні 
культурологічні теми. Приміром, культурне життя на Буковині 
у 1848-1914 рр. було одним із предметів досліджень В.М.Кос- 
тащука55. А огляд сучасного йому культурного і мистецького 
життя Києва постійно робив С.Ю.Гаєвський56.

Не менше (за кількістю) студій співробітників НДКІУ 
мало літературознавчий характер. Ці праці умовно можна роз
ділити на три групи: 1) власне, дослідження з теорії та історії 
літератури, висвітлення життєписів значних українських 
художників слова та аналіз їх доробку; 2) публікації епістоля
рію письменників та коментарів до нього, а також матеріалів

52 Ігнатіспко В. А. Українська преса 1905-07 рр. // Жштя й революція. -  
1925. - № 11. - С.34-39; Ігнатіспко В.А. Українські нелегальні віщання рр. 
1914-1917 / /Бібліологічні Вісті. -  1926. - №1: Ігнатіспко В.А. “Часописи По
ділля”, історично-бібліографічний збірник МБілинського, Н.Співачевської 
та Ів.Крсвецького // Бібліологічні Вісті. -  1928. - № 1. - С. 148-150; Ігнатієн- 
ко В.А. Бібліографія української періодики (1816-1916 рр.) // Труди Інстиіу- 
ту Книгознавства. Т.ГУ. Праці Бібліографічної секції. -  К. - 285 с. та ін.
53 Копержинський КО. Магічно-акробатичні і пантомімічні вистави на 
Україні в другій половині ХУІІІ та на початку XIX ст. // Україна. -  1924. -  
Кн.З. -  С.53-61; Копержинський КО. З історії театру па Чернигівщині 
(1750-1830 рр.) // Чернигів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, 
матеріяли. -  К, 1928. -  С.402-430 та ін.
54 Федоренко П.К. Трупа М.Л.Кропивницького у Чернігові в 1883 р. // 
Україна. -  1929. -  Вересень. -  С.95-97.
55 Костащук В.М . Громадське та культурне життя Буковини від 1848 р. до 
1914 р. // Україна. -  1928. -  Кн.1. - С.15-24.
56 Гасвський С.Ю. Літературно-театральне та музично-мистецьке життя 
Київа // Червоний Шлях. - 1927. - № 4. - С.229-230. (Підпис - Л.Гайка); 
Гасвський С.Ю. Культурне, мистецьке та літературне життя Київа // 
Червоний шлях. - 1928. - № 1. - С.154-155. (Підпис - Л.Гайка); Гасвський 
С.Ю. Культурно-мистецьке життя Києва // Червоний Шлях. - 1929. - № 3. - 
С. 155-157. (Підпис - Л.Гайка) та іи.
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про життя і діяльність літераторів; 3) рецензії на художні 
твори та літературознавчі праці, що з’являлись в той час в 
Україні.

Назвемо головні проблеми, на яких фокусувалась 
увага науковців НДКІУ. Так, теоретичні питання літературо
знавства (методологія, зміст та форма, сюжет твору, теорія 
поезії та ін.) розробляв С.ІО.Гаєвський37.

Дослідник також досліджував візантійські хроніки і 
хроніку Амартола та їх взаємовідношення з українським 
початковим літописанням; продовжував обробляти різні 
редакції повісті “Александрія”58, вивчав перші переклади 
грецьких хронографічних праць на староукраїнську мову (!) в 
Х-ХП століттях тощо59.

Про українського письменника ХУІ ст. Василя Суразь- 
кого написав розвідку К.О.Копержинський60.

Виїмково ґрунтовні праці про творчість І.П.Котля- 
ревського та його “Енеїду” належать перу М.М.Марков- 
ського61.

Багато робіт науковці НДКІУ присвятили вивченню та 
осмисленню творчості Т.Г.Шевченка та його доби. Тут не

57 Гасвський С.Ю. Теорія поезії. Науково-популярний підручник. - 2-е вид., 
перероблене і доповнене. - К., X., 1924. - 127 с.; Гасвський С.ІО. На 
літературно-методологічні теми // Життя й революція. - 1926. - № 4. - С.81- 
88; Гасвський С.Ю. Фрайдизм у літературознавстві // Життя й Революція. - 
1926. - № 10. - С.70-75; Гасвський С.Ю. Полеміка за зміст і форму та сюжет 
(Еподи з літературознавства) // Життя й Революція. - 1926. - № 11. - С.53-61.
58 Гасвський С.Ю. “Александрія” в давній українській літературі (Вступ і 
тексти): У серії “Пам'ятки мови та письменства давньої України”. Т.Ш. 
Давня українська повість. Ч. 1. К., 1929 - ХІУ+237 с.
59 НА І1У НАНУ, оп.З, спр.172, № 21, арк.1-2-зв.
60 Копержипський К.О. Український письменник ХУІ століття Василь 
Суразький // Науковий збірник за рік 1926: Записки УНТ в Київ і. -  Т.ХХІ. - 
К., 1926. -  С.38-72.
61 Маркерський М.М. “Енеїда” Івана Петровича Котляревського // ЗІФВ 
ВУАН. -  Кн.ІХ. -  С.78-155; Кн.Х. -  С.48-74; Маркерський М.М. 
“Найдавніший список “Енеїди” І.П.Котлярсвського й деякі думки про генезу 
цього твору. -  К., 1927. - 182 с. та ін.
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можна не згадати студії О.Ю.Гермайзе62, М.М.Марков- 
ського63, Ф.Я.Савченка64, Л.П.Шевченко65 та ін.

Неодноразово звертались дослідники до творчості 
В.Винииченка66, О.Кобиляиської67, М.Коцюбинського68, П.Ку- 
ліша69, П.Мирного70, І.Франка71, Лесі Українки72 та інших 
українських письменників.

62 Див.: Гсрмайзе ОАО. П.Куліш і М.Костомаров як члени Кирило- 
Методіївського братства // Шевченко та його доба. Збірник перший. -  X.,
1925. - С.38-56; Гсрмайзе ОАО. ГІові непорозуміння з Шевченком // Україна.
- 1925. - Кн.1-2. - С. 133-143; Гсрмайзе О.Ю. Нелегальні відозви з приводу 
Шевчснкових роковин. -  К.: ДВУ, 1925; Гсрмайзе 0 10. З минулого 
Шевченкового села // Записки Київського Інституту народпьої освіти. - К.,
1926. -  T. 1. -  С.54-61.
63 Див.: Марковський М.М. Шевченко в Кирило-Методіївському братстві // 
ЗІФВ ВУАН. - Кн.ІУ. - К., 1924. - С.49-57; Марковський М.М. Дещо до 
історії тексту “Кобзаря” Т.Г.Шевченка // Ювілейішй збірник на пошану 
академика Михайла Сергіевича Грушевського. -  T.1: Частина історико-літе- 
ратурна. -  К., 1928. - С.821-825 та ін.
64 Див.: Савченко Ф.Я. Дещо з споминів родини поета // Україна. -  1925. -  
Кн.1-2. - С. 160-161; Савченко Ф.Я. Відомості про Т.Г.Шевченка в неопуб- 
лікованій кореспонденції Бодянського // Україна. - 1930. - Березень -  кві
тень. -  С. 132-137.
65 Див.: Шевченко Л.П. Батьківщина Тараса Григоровича // Україна. -  1925.
- Кн.1-2.-С. 162.
66 Див.: Гермайзе О.Ю. Рання творчість Вннниченка на тлі громадського 
життя // Винниченко В. Вибрані твори. - К., Книгоспілка, 1927. - С.УП- 
ХХХХ.
67 Див.: Гасвський О.Ю. Літературна діяльність Ольги Кобилянської // 
Україна. - 1928. - Кн.1. - С.25-33; Марковський М.М. Творчість О.Кобилян- 
ської в освітленні сучасної критики // Україна. - 1928. - Кн.З. - С.163-167.
68 Див.: Копержинський К.О. У ваш до історії цензури й тексту творів Мих. 
Коцюбинського “П'ятизлотпик” і “На віру”. - Одеса, 1927; Копержин
ський К.О. До історії цензури й тексту творів Мих. Коцюбинського: 
“ГРятизлотник” і “На віру” // За сто літ. - Кн.2. - К., 1928. -  С.273-282; 
Марковський М.М. До студій над творчістю М.Коцюбинського // Україна. -  
1928. -  Кн.6. - С.39-47.
69 Див.: Вшанування пам’яті П.Куліша й О.Лазарсвського в Історичній секції 
У АН // Україна. - 1927. -  Кн.З. -  С.197-198; Глушко С.В. Куліш про свої 
зносини з поляками // Україна. -  1924. -  Кн.З. -  С. 103-109.
70 Див.: Марковський М.М. Невідома драма Панаса Мирного (“Не вгашай 
духу”) // Україна. -  1924. - Кн.1-2. -  С. 163-168; Марковський М.М. Як
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Чимало науковцями було зроблено в справі публікації 
джерел, зокрема листів П.О.Куліша73, М.П.Драгоманова74, 
М.П.Старицького75, О.О.Русова76, Я.Головацького77, спогадів 
про І.Франка78, Т.Г.Шевченка79 та спогадів О.О.Русова80.

Значну частину літературознавчої спадщини співробіт
ників НДКГУ складають рецензії. їх кількість настільки вра
жаюча, що зауважимо лише про переведену велику працю в 
цьому напрямі СЛО.Гаєвським, О.С.Грушевським, К.О.Копер- 
жинським, М.М.Марковським, Ф.Я.Савченком та ін. (див. 
Додаток б). Науковці, зокрема, дали свої фахові відгуки не 
лише на роботи один одного, але й на твори О.Вишні,

утворивсь роман: иХіба ревуть воли, як ясла повні?" П.Мирного та Ів. 
Білика. // ЗІФВ ВУАН. - Кн.У. -  К., 1925. - С.72-146 та ін.
71 Див.: Груиіевська К.М. Остання стаття Франка про Шевченка // Україна. -  
1925. -  Кн.1-2. -  С.5-9; Груш евський О.С. Драгоманов і галицька молодь 
1870-х рр. (Франко і товариші) // Україна. - 1926. - Кн.6. - С.43-55.
72 Див.: Гасвський С.Ю. До писань про Лесю Українку // Життя й Революція.
- № Ю. - С. 105-109.
7л Глуі4іко С.В. Листування П.О.Куліша з М.М.Жемчужніковим (1854 - 
1877 рр.) // Україна. -  1926. -  Кн.2-3. -  С. 163-180; Груш евський О.С. Повісті 
Куліша з середини 1850-их років // Україна. - 1927. -  Кп.1-2. - С.66-75.’
74 Копержинський К.О. Листи М.Драгоманова до Ол. Скребицького з 1886- 
89 років // Україна. -  1930. -Травень-червень. - С. 147-154.
75 Миловидов Л.В. Листи М.П.Старицького до М.М.Коцюбинського // 
Україна. -  1928. -  Кн.З.- С.87-89.
76 Савченко Ф.Я. Листування О.О.Русова з Я.П.Полонським в справі 
споминів про Шевченка для празького видання “Кобзаря" // Україна. -  1929.
-  Травень-червень. -  С.95-100.
77 Савченко Ф.Я. Листування Я.Головацького з О.Бодянським (1843-1876) // 
За сто літ. -  Кн.5. - К., 1930. - С.121-169.
78 Гаєвський С.Ю. До споминів про Івана Франка // Нова громада: Двохтиж- 
невий кооперативний літературно-мистецький та науковий журнал. • 1924. - 
25 жовтня. - № 35. - С.13.
79 Савченко Ф.Я. Відомості про Т.Г.Шевченка в иеопублікованій корес
понденції Бодянського // Україна. - 1930. - Березень - квітень. -  С.132-137.
80 Гермайзе 0.10. З історії селянських хвилювань та народницької 
пропаганди на Чернігівщині 70 рр. До споминів Ол. Ол. Русова // За сто літ.
- Кн. 1. -  К., 1927. - С.259-265; Шимраіі С.В. Уривок споминів Ол. Ол. 
Русова про МЛ.Драп>манова // Україна. -  1926. - Кн.2-3. -  С.97-99; 
Шамрай С.В. Спомини О.Русова // За сто літ. -  Кн.1.- К., 1927. - С.236-258.
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О.Дорошкевича, М.Зерова, А.Музички, В.Перетца, П.Руліна, 
ГІ.Филиповича, А.Шамрая, Б.Якубського та ін.

Як бачимо, дослідження співробітників НДКІУ охоп
лювали величезне коло питань -  теорію і практику етнології, 
фольклористики, літературознавства, історії культури, зок
рема освіти в Україні, книгознавства, театрознавства тощо. 
Виїмково важливі кроки були зроблені вченими у оволодінні 
соціологічним методом дослідження та у публікації фоль
клорних матеріалів й спадщини визначних українських фоль
клористів, культурних та освітніх діячів, а також спогадів про 
них. Безперечно, ці праці науковців кафедри стали коштовним 
внеском в історію науки.

319



в и с н о в к и

Науково-дослідна кафедра історії України у Києві 
стала першою інституцією, створеною М.С.Грушсвським 
після його повернення в Україну у березні 1924 р. Вже на 
кінець 1924 р., незважаючи на численні перешкоди, кафедра 
була організаційно сформована і укомплектована високогіро- 
фесійними кадрами, що дало можливість стати до надзви
чайно активної науково-дослідної праці та розпочати підго
товку майбутніх фахівців в аспірантурі.

У наступні 1925-1928 рр. в кафедрі відбувались значні 
структурні зміни, зокрема, був створений Кабінет примітивної 
культури, а у лютому 1928 р. відбулася і організаційна реорга
нізація кафедри: замість трьох секцій НДК1У складалася тепер 
з двох відділів -  Історії та Примітивної культури і народної 
творчості. Ці переміни устрою НДКІУ були спрямовані на 
перетворення її на два Інститути -  Історії та Примітивної 
культури, що М.С.Грушевський вважав принциповим завдан
ням. Але такої бажаної і необхідної для подальшого розвитку 
досліджень трансформації на сталося. У 1929-1930 рр. Відбу
вався організаційно-структурний злам у процесі погрому і 
нищення Історичних установ М.С.Грушевського і жодних 
запланованих перетворень не відбулося. Більше того, у верес
ні 1930 р. НДКІУ була примусово ліквідована.

І хоча ця інституція працювала неповні сім років, вона 
залишила значний слід в історії науки.

Науково-дослідна кафедра М.С.Грушевського являла 
собою поважну наукову установу перш за все з точки зору 
особового складу. В кафедрі загалом працювало більше 60 
науковців, в т. ч. акад. Ф.М.Колесса, член-кореспондент 
ВУАН В.І.Щербина, професори В.ГГерасимчук, О.Ю.Гер- 
майзе, О.С.Грушевський, В.ІО.Данилевич, П.В.Клименко, 
І.П.Крип’якевич, М.М.Марковський. На терені НДКІУ перево-
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дшіи наукові досліди О.І.Баранович, С.Ю.Гаєвський, Л.О.Оки- 
ншевич, М.Н.Петровський, М.М.Ткаченко, П.К.Федоренко та 
інші вчені.

НДКІУ була, по суті, історичним університетом, де 
молоді дослідники здобували наукову освіту. На базі кафедри 
акад. М.С.Грушевським була розроблена чітка і логічна 
комплексна програма підготовки молодих науковців, що 
передбачала оволодіння аспірантами методологією наукового 
дослідження, здобуття ними знань джерел з історії України та 
відповідної літератури, спонукала початківців до самостійної 
праці. А головне -  в НДКІУ готувались фахівці з широким 
кругозором, які вже своїми аспірантськими (промоційними) 
студіями заявляли про себе як про талановитих науковців. 
Через аспірантуру НДКІУ пройшло загалом більше ЗО 
початківців, з-поміж них не можна не згадати про 
О.І.Барановича, В.А.Ігнатієнка, Л.О.Окиншевича, О.М.Степа- 
шшіину, М.М.Ткаченка, С.В.Шамрая, В.Д.Юркевича.

В другій половині 1920-х рр. НДКІУ стала базою для 
формування в Києві нової історичної школи, яка з легкої руки 
гіроф. Л.Винара. набула назви “київської історичної школи 
М.С.Грушевського”, що тепер стала загальноприйнятою в ук
раїнській історіографії.

Представниками київської школи М.С.Грушевського 
ми вважаємо О.І.Барановича, Т.М.Гавриленка, С.В.Глушка, 
П.С.Глядківського, К.М.Грушевську, В.С.Денисенка, В.С.Єв- 
фимовського, В.А.Ігнатієнка, М.Ф.Карачківського, В.М.Коста- 
щука, Д.О.Кравцова, П.І.Нечиноренка, ОЛ.Павлика, Ф.Я.Сав- 
ченка, Є.С.Смолинську, О.М.Степанишину, М.М.Ткаченка, 
С.В.Шамрая, Л.П.Шевченко та В.Д.Юркевича - усього 20 осіб.

З київської історичної школи М.С.Грушевського, на 
відміну від її прямої попередниці -  львівської історичної 
школи -  виходили дві групи спеціалістів -  по-перше, з історії 
України, а по-друге, з соціології, етнографії і фольклору. 
Київська історична школа відбивала поступ М.С.Гру- 
шевського у поширенні і поглибленні наукової тематики 
досліджень.
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НДКГУ значно прислужилась розвитку археографічних 
досліджень в Україні. Археографічна діяльність кафедри була 
різноплановою і широкоформатною. Вона була представлена
1) евристичною (експедиції) та 2) едиційною працею (під
готовка аспірантами і співробітниками кафедри збірників ма
теріалів та добірок документів з тем, що ними опрацьо
вувались, до видання).

Евристична археографічна робота мала вигляд 
постійних археографічних експедицій (1926-1930 р.) та польо
вих фольклорно-етнографічних експедицій, що відбувались 
кожного літа 1926-1930 рр.

Неабияку роль у розбудові архівного підмурка 
української історичної науки зіграла робота археографічної 
експедиції. Навіть збирання матеріалів для синтетичної 
роботи М.С.Грушевського “Історія України-Руси” виправ
довує доцільність її існування. Та й сьогодні, гадаємо, можуть 
прислужитися дослідниками зібрані і скопійовані учнями і 
співробітниками М.С.Грушевського матеріали з історії 
України.

Добре організовані і методично забезпечені фоль
клорно-етнографічні експедиції, які відбувались силами го
ловно Кабінету примітивної культури НДКІУ, привнесли до 
скарбниці етнографічної науки не одну сотню сторінок 
записаних матеріалів. Сподіваємось, ми невдовзі побачимо 
поклики на ці документальні збірки (разом із вказаними 
прізвищами збирачів) не лише у працях науковців 1920-х рр., 
але й у сучасних студіях.

Дуже плідною була видавнича діяльність НДКІУ, яка 
мала відразу два серійних видання -  “Студії з історії України 
Науково-дослідчої катедри історії України в Київі” та “Первіс
не громадянство та його пережитки на Україні”. За час існу
вання кафедри загалом побачили світ 3 томи “Студій з історії 
України”, 8 випусків “Первісного громадянства”, а також 6 ок
ремих відбитків промоційних студій аспірантів О.І.Барановича 
(у 2-х частинах), І.Д.Мандзюка, Л.О.Окипшевича, О.М.Степа- 
нишиної, С.В.Шамрая. За сім неповних років існування кафед-
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ри це був значний успіх. Зазначені видання без перебільшення 
можна назвати “дзеркалом української історіографії 1920-
1930-х рр.”, яку вони гідно репрезентували у світовій науці 
поряд з іншими виданнями Історичної секції ВУАН.

Трагічними були долі більшості співробітників і 
аспірантів НДКІУ. У 1930-1940-і рр. науковців переслідували і 
знищували морально та фізично лише за те, що ш в свій час 
пощастило працювати під орудою акад. М.С.Грушевського. 
Зокрема, серед 53 співробітників кафедри М.С.Грушевського 
та зв’язаних з нею осіб, життєписи яких нам вдалося 
дослідити, були у різні роки арештовані 26 чол. (до того ж 10 
науковців -  двічі або навіть тричі). З них троє було 
розстріляно за нескоєні злочини, 7 померли під час відбуття 
різних термінів покарання у концтаборах. Крім того, аби 
уникнути переслідувань, виїхали у 1930-х роках з Києва і з 
України 5 чол., у 1943 -1944 рр. - на еміграцію -  ще 5 вчених. 
Долі 12 науковців досі не відомі.

Таким чином, якщо у 1930 р. НДКГУ М.С.Грушев- 
ського була ліквідована як наукова установа, то у 1930-і роки 
були фізично і морально знищені практично всі її співро
бітники. Із тих, хто вижив і залишився в Україні, лише одини
ці продовжували професійно займатися улюбленою справою.

Основними напрямами досліджень співробітників і 
аспірантів НДКІУ були студіювання соціально-економічної 
історії України і висвітлення культурних і політичних про
цесів, що розвивались на цій соціально-економічній основі, та 
етнологічно-етнографічні дослідження.

Теми робіт більшості науковців кафедри із соціально- 
економічної проблематики були пов’язані з вивченням історії 
аграрних відносин і економічного побуту селянства, а також 
селянських рухів. Також дослідники працювали над сту
діюванням історії українських міст та української промисло
вості, але ці питання розроблялися ними більш фрагментарно і 
менш планово, ніж аграрна історія. Зокрема, спеціальних тем з 
історії робітництва на кафедрі не було, хоча, звичайно, деякі
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аспекти зародження пролетаріату та побуту робітників в пра
цях науковців розглядалися.

При студіюванні політичної історії України спів
робітники НДК1У звертали увагу головно на кілька історич
них періодів. Це, по-перше, часи Хмельниччини і другої 
половини ХУП ст., по-друге, період XIX -  поч. XX ст. Але 
якщо при дослідженні історії України середини і другої поло
вини ХУП ст. вивчалися взаємовідносини українського і мос
ковського урядів, формація державного устрою України тощо, 
то пращ науковців НДКІУ з історії XIX -  початку XX ст. 
зосереджені загалом на різних революційних рухах в Україні, 
їх змісті, формуванні різних політичних партій та організацій, 
діяльності та поглядах представників українського соціаліс
тичного руху та ін. Втім, ці дослідження не змогли перевер
шити за кількістю та різноманітністю тематики праці з 
соціально-економічної історії України. Та й, зрештою, дослід
ників, що працювали над політичною історією України в ка
федрі, було не так вже й багато.

Роботи співробітників НДКІУ охоплювали також ве
личезне коло етнологічних, культурологічних та літературо
знавчих питань -  теорію і практику етнології, фолькло
ристики, літературознавства, історії культури, зокрема освіти 
в Україні, книгознавства, театрознавства. Виїмково важливі 
кроки були зроблені вченими у оволодінні соціологічним 
методом дослідження, у публікації фольклорних матеріалів й 
спадщини визначних українських фольклористів та куль
турних і освітніх діячів, а також спогадів про них.

Безперечно, праці науковців кафедри стали коштовним 
внеском в історію науки. Більше того, ознайомлення з пра
цями співробітників і аспірантів НДКІУ та взагалі з історич
ною літературою 1920-х рр. привело нас до висновку про те, 
що праці тих років вартісні не лише з джерелознавчого боку, 
як про це переконує стале стереотипне уявлення в українській 
історіографії. Це певною мірою знецінення доробку науковців 
1920-х рр. виникло не безпідставно, коріння такого уявлення

324



слід шукати передусім у тоталітарній системі, що була 
створена в Україні у 1920-1930-і рр.

Репресовані науковці та їх роботи майже зовсім 
випали з поля зору української історіографії. Між тим, крім 
масової публікації джерел в студіях дослідників 1920-х рр. 
можна знайти нові для науки постановки питань та нові 
методологічні підходи, деякі з яких і сьогодні є актуальними. 
Та й едиційна археографічна робота, виконана на достатньо 
високому фаховому рівні, варта якнайпильнішої уваги, бо 
саме у ті роки українська наука дістала можливість масово 
друкувати різноманітні джерела. Зрештою, 1920-і рр. у чомусь 
нагадують сучасний етап у розвитку історіографії, коли 
науковці так само активно публікують і коментують 
віднайдені джерела, вводячи їх до широкого наукового обігу. 
Як і на тому етапі розвитку науки, ми зараз спостерігаємо за 
шуканнями нових підходів до вже знайомих проблем та 
намаганнями поставити нетрадиційні для радянської історіо
графії питання, що варті дослідження.

Не можемо не відзначити ще одного моменту. Як ми 
вже вказували, уцілілі під час репресій науковці (зокрема 
О.І.Баранович, Д.О.Кравцов, М.М.Ткаченко) продовжували у 
повоєнний час студіювати ті ж самі теми, які вони обрали 
предметом своїх досліджень в НДКІУ. Що більше, вони також 
захищали докторські дисертаційні дослідження (О.І.Барано- 
вич, М.М.Ткаченко), назви яких були майже ідентичні назвам 
їх промоційних праць і в яких використані були архівні 
матеріали, зібрані ними ще у далеких 1920-х під орудою акад. 
М.С.Грушевського. Нам навіть здається, що пізніші праці 
науковців були дещо слабкіші від тих студій, які писалися 
ними на НДКІУ. Це спостереження дає нам повне право 
казати про Науково-дослідну кафедру історії України акад. 
М.С.Грушевського як про установу, що відіграла визначальну 
роль у житті цих дослідників.

Ми усвідомлюємо, що дана праця з історії діяльності 
Науково-дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського 
є лише першою спробою висвітлити цю проблему, що, однак,
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не вичерпує всіх питань. Так, необхідно продовжувати 
детальне дослідження життєписів науковців НДКІУ та 
скрупульозно вивчати історіографічний спадок співробітників 
і аспірантів НДКІУ (в тому числі і иеопубліковані праці), а 
також дати працям дослідників 1920-х рр. належну їм иезаан 
ґажовану оцінку. Ця робота також лише розпочинає 
дослідження питання про київську історичну школу 
М.С.Грушевського та її внесок в українську історіографію, і, 
гадаємо, ґрунтовний її аналіз ще попереду. На чергу дня стає 
ще студіювання діяльності інших інституцій Історичних 
установ М.С.Грушевського, які своєю працею також 
прислужилися розвитку української історичної науки. Вартим 
якнайпильнішої уваги є й досвід науково-організаційної 
академічної діяльності акад. М.С.Грушевського, до якого 
інколи не завадить звернутися сучасникам.
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Д О Д А Т К И

Додаток 1. Структура кафедри

1. Проект структури Науково-дослідної кафедри історії 
України, запропонований М.С.Грушевським 11 квітня 1924 р.

І СЕКЦІЇ
Методології і соціологіч

ного обґрунтування історії
Історії інтелектуальної, мо

ральної і естетичної культури

Соціальної і політичної 
історії України

Історії Західної 
України

Преісторії і історії 
матеріальної культури

2. Рішення президії Наукового комітету Наркомпросу від 8 
липня 1924 р.

Соціально-економічної 
історії України

СЕКЦІЇ Методології і соціологіч
ного обґрунтування історії

3. Постанова президії Укрголовпрофосвіти НКО від 24 
жовтня 1924 р.

Методології і соціо
логічного обгрун- 

тування історії
СЕКЦІЇ

Історії культури

Підсекція джерело- Соціально-
знавства та допо- економічної

міжних історичних 
дисциплін (з 1926 р.)

історії України

Підсекція Підсекція
історії історії ма-

духовної теріальної
культури культури

Кабінет примітивної культури та її пережитків 
в побуті й фольклорі України (з 1.10.1925 р.)

Додатки складені автором на підставі всього комплексу опрацьованих 
джерел та літератури.
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4. Рішення пленуму кафедри від 21 лютого 1928 р.

Історії України ВІДДІЛИ Примітивної культури 
і народної творчості

Секція історії і Секція історії Секція Кабінет примітивної
методологічного соціальної і історії культури та її пере-
обґрунтування політичної культури житків в побуті й
історії фольклорі України

Підсекція історії Підсекція історії
матеріальної інтелектуальної

культури культури

5. Складений М.С.ГРУШЕВСЬКИМ проект Інституту 
для досліду пережитків примітивної культури і народної 
творчості України, що мав розвинутися із Відділу 
Примітивної культури і народної творчості НДКІУ*.

Соціальної преісторії Ук- 1 ВІДДІЛИ 1 Античної й
раїни (використання як переднєазійської

писемної, так і культури
фольклорної традиції для (месопотамської,

вияснення форм єгипетської й
соціальної організації не середземноморської) та її

досить висвітлених іс- відбитків у фольклорі
торичними джерелами) України

Зв’яків середнє- та 
дальнєарійських

Української народної то- 
ніки (ритміки, музики та ін.)

Методології досліду 
народної творчості

Вивчення україн
ського фольклору

Порівняльного дослі
ду народної творчості 

в європейській і 
світовій перспективі

Примітивної 
культури та її 

пережитків в побуті 
й фольклорі України

Кабінет-музей 
народної писемності 

і збирацгва

Схема складена на підставі: НБУВ, IP, ф.Х, № 12200, арк.5-6. - Копія, 
машинопис.
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6. Складений у 1928 р. М.С.ГРУШЕВСЬКИМ проект 
Українського Історичного Інст ит ут у, що мав 
розвинутися із Відділу Історії НДКГУ*.

Методології і соціаль- 1 Відділи 1 Історії культури
ного обґрунтування

історії

Порівняльної істо-
-----  ------------------------------------ ,

Секція Західної |
рії господарства України і

Секція Секція сіль- Нової соціальної і
МІСЬКОГО ського гос- політичної історії

господарства подарства

Секція Старшої соціальної і 1 Секція Західної
старої доби політичної історії 

України
1 України

Секція Секція 1 Секція 1 Секція
литовсько- козацької 1 історичної 1 джерелознавства і

польської доби доби і географії ** j дотичних наук **

Секція порівняльної 
історії західно- 

ст£опжс№оіп_азійс№оіҐ^'

* Схема складена на підставі: НА ІІУ НАНУ, оп.З, спр.170, № 2, арк.1-2. -  
Копія, машинопис.
** Ці дві секції допоміжних історичних наук також мали у майбутньому 
утворити окремий відділ.
*** У майбутньому секція мала перетворитися на окремий відділ із секціями 
європейською та азійською
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Додаток б. Список праць співробітників кафедри1

Антипович К.
Праці В.1.Щербини з історії м. Кшва // Щербина В.І. Нові студії з 

історії Кшва. -  К., 1926. -  С.ХХУ-ХХХІУ.
Київська міська печатка // Ювілейний збірник на пошану академіка 

Дмитра Ивановича Баталія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ядесятих 
роковин наукової діяльності. - Т.1. - К., 1927. - С.825-840.

Рец.: // Життя й революція. - 1927. - № 3. - С.393-394. - Рец. па кн.: 
Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХЕХ 
століття. -  Т.П. - ДВУ, 1927. - 278 с.

Рец.: //Ж иття й революція. - 1927. - № 10-11. - Т.ГУ. - С.362-363. - 
Рец. на кн.: Пажитнов А. Очерки по истории рабочего класса на Украине. -  
Б/м.: Вид-во “Украинский Рабочий”, б/p. -162 с.

Видання Української Академії Наук на ювілей академіка Д.І.Багалія 
// Життя й революція. - 1928. - № 4. - С.163-169. -  Рец. на кн.: Ювілейний 
Збірник на пошану академика Дмитра Івановича Баталія з нагоди сімдесятої 
річниці життя та п’ятдесятих роковин науковоїдіяльності. -  Т.І (Збірник 
Історично-філологічного відділу У АН. - № 51. -  К.. 1927. -  1187+ХІ+194 с.); 
Т.П (Записки Історично-філологічного відділу УАН. -  Кн.ХШ-ХГУ. -  К.,
1927. -  УП+421 с.); TILL (Етнографічний Вісник. -  Кн.5. -  К., 1927. -  
УП+215 с.).

Рец.: Червоний Шлях (далі -  ЧШ). - 1928. - № 4. - С.226-228..- Рец. 
на кн.: Оглоблін О. Транзитний торг України за першої половини ХЕХ 
сторіччя. - К., 1928. -  48 с.

Організація позашкільного життя дітей трудових шкіл та зміст 
клюбної роботи // Шлях освіти. -1929. - № 11. -  С.146-156.

1 До даної бібліографії занесеш праці, надруковані співробітниками ИДКІУ 
за час їх праці на кафедрі. До списку внесені також роботи, які були 
виконані на кафедрі, але друком вийшли пізніше. Наявність друкованих 
робіт у дослідника у час до роботи на кафедрі позначено зірочкою перед 
прізвищем (^прізвище), після закриття кафедри -  зірочкою після прізвища 
(прізвище *). Бібліографія М.С.Грушевського не наведена. Всі описи 
зроблено de visu за винятком декількох назв, позначених знаком 0 , які взято 
з бібліографічних покажчиків та звітів науковців про їх друковані роботи. У 
випадках, коли журнальна публікація друкувалася “окремою відбигкою” із 
власною титульною сторінкою, вона наводиться двічі. Рукописні пращ 
дослідників, що збереглися, не наведені через їх велику кількість. На жаль, 
не виявлені всі публікації науковців в тогочасній періодиці, однак і даний 
список переконливо засвідчує надзвичайно великий обсяг зробленого 
співробітниками та аспірантами НДКІУ за неповні сім років ЇЇ існування.
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Баранович О. / / 1
3 проблем маркерської теорії пізнання // Життя й революція. -

1925. - № 9. - С.77-82.
З історії заселення південної Волини: Спостереження над 

колонізацією і економічним житіям Волинського пограниччя ХУІ-ХУП вв. // 
ЗІФВ ВУАН. - Кн.УІ. - К., 1925. - С. 10-19.

Нариси магнатського господарства на півдні Волини у ХУШ в. // 
Студії з історії України Науково-дослідчої катедри історії України в Кігїві 
(Далі -  Студії з історії України). - Т.1. - К., 1926. - С.1-90; Т.З. - К., 1930. - 
С.61-116.

Нариси магнатського господарства на півдні Волини у ХУШ в. - К ,
1926. -9 0  с.

Панське місто за часів Польської держави: Старий Костянтинів // 
ЗІФВ В У А Н .-Т.Х У В .-К ., 1928. — С.1-63.

Панське місто за часів Польської держави: Старий Костянтинів. - 
К., 1928.-64 с.

Панське господарство в ключі Володарськім за часів Коліївщини // 
Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергієвича Грушевського 
з нагоди ш істдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової 
діяльності. - Т.1. - К., 1928. - С.274-279.

“Пан Тадеуш” Міцкевича: Як історичний документ // Україна. -
1928. - Кн.4. - С.34-45.

Рец.: // Україна. -1928. -  Кн.3. - С.138-151. -  Рец. на кн.: Ярошевич
А.І. Капіталістична оренда на Україні за польської доби // Записки 
Соціяльно-Економічного віділу УАН. -  Т. У-УІ. -  К., 1927. -  С.116-259.

Залюднення Волинського воєводства в першій половині ХУП ст. -  
К., 1930.-156 с.

Про облік роботи // За Радянську Академію. - К., 1930. - № 1 (3). - 
21 липня. - С.2.

Налагодьмо виробничу роботу // За Радянську Академію. - 1930. - 
№ 3(5). - 7 листопада. - С.З.

Бованенко Д.Є. *
До історії політичної економії на Україні // Ювілейний збірник на 

пошану академіка Дмитра Йвановича Баталія з нагоди сімдесятої річниці 
життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. - Т.1. - К., 1927. - С.1080- 
1096.

1 Бібліографію О.І.Барановича див.: Білокінь C.L Київська школа акад. 
М.С.Грушевського // УІЖ. -  1996. - № 5. -  С.114-115.
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Економічна концепція Сергія Полонинського // Прапор марксизму. 
-1928. - № 2. -  С.82-114.

Гавриленко Т.М.*
Рец.: // Первісне громадянство та його пережитки на Україні (далі -  

ПГ). - 1926. - Вип.1-2. - С.127-130. -  Рец. на кн.: Buschan G. Illustrierte 
Völkerkunde. -  T.I: America -  Africa; T П: Australien und Ozeanien, Asien. - 
Studgart, 1922-1923. -  XVI + 686 s.; ХХХП + J 077 s.

Рец.: //П Г. - К., 1926. - Вип.З. - C.179-183. -  Рец. на кн.: Halbwachs 
М. Les origines du sentiment religieux d'apres Durkheim. - Paris, 1925. -1 1 8  p.

Рец.: //П Г. - К., 1927. - Вип.1-3. - С.214-216. -  Рец. на кн.: Loukotka 
С. Nâbozenstvi indiânû. - “Vesmir” nakladatelskâ a vydavatelskâ spoleônost v 
P ra z e .-1926 .-182 s.

Етнографічна секція краєзнавчого гуртка Київського Інституту 
народньої освіти // Україна. -  1927. -  Кн.б. - С. 199-201. (У співавторстві з 
Ю.Сербулалі).

Рец.: // ПГ. - К., 1928. - Вип.1. - С.173-177. -  Рец. на ки.: Kubijowicz 
W. Zycie pasterskie w Beskidach Wschodnich. -  W Krakowe, 1926. -1 2 8  s.

Рец,: // ПГ. - К., 1928. - Вип. 2-3. - С.186-191. -  Рец. на кн.: Bushan 
G. Illustrierte Völkerkunde. Europa und seine Randgebiete. - Stuttgart, 1926. -  
1154 s.

Про Київський Археологічний з’їзд 1874 р.: [Доповідь
ТМ Гавриленка] //Україна. -1928,- Кн.4. -  С.160-162.

Етнографічна секція краєзнавчого гуртка при київському ШО // 
Україна. -1928 . -К н .6 . - С.212-213. (Без підпису).

Остання праця німецьких етнографів про Україну // ПГ. -  1929. -  
Вип.1. -С .73-87.

Рец,: // ПГ. -  1929. -  Вип.2. -  С.137-140. -  Рец. на кн.: Науковий 
збірник Харківської Науково-дослідчої Катедри Історії Української 
Культури. - Ч.УП. Етнологічно-краєзнавча секція. - Вип. перший. -  X.: ДВУ,
1927.-Х + 1 7 7  с.

Старші форми економічного побуту на Великому Лузі: Вівчарство і 
рибальство //П Г. -1929. -Вип.3. - С.118-139.

Анкети для дослідження чабанського і рибальського побуту на 
Великому Лузі //П Г. -1929. - Вип.З. -  С.139.

Рец.: //П Г. -1929 . -  Вип.З. -  С.158-160. -  Рец. на кн.: Ревуцький Д. 
Українські думи та пісні історичні. - Вид. друге. - X., К.: Д ВУ, 1930. -273  + 5 с.

Запорожець Данило Несват: 3 матеріалів зібраних на Дніпрельстані 
екскурсіями Історичної Секції ВУАН // Україна. - 1929. - Липень-серпень. - 
С.81-82.

358



З краєзнавчого руху в Полудневій Україні // Україна. -  1929. -  
Липень -  серпень. -  С.172-173.

З екскурсійних занять Кабінету Примітивної Культури // Україна. -
1929. -  Вересень. -  С. 169-170.

З нових етнографічних обслідувань Полудневої України // Україна. 
-  1929. -  Грудень. -  С. 169-171.

Рец.: // Україна - 1930. -  Березень -  квітень. -  С.176-178. -  Рец. на 
кн.: Букатсвич Н.І. Чумацтво на Україні. Історично-етнографічні нариси. -  
Одеса, 1928.-9 4  с.

Рец.: // Україна. -  1930. -  Липень-серпень. -  С. 159-162. -  Рец. на 
кн.: Карачаївський М. Північно-Західня Балпцина // Історично-географічний 
збірник. -Т .Ш . -К ., 1929. - С. 159-202.

Рец.: // Україна. -  1930. -  Липень - серпень. -  С.162-164. -  Рец. на 
кн.: Шамрай С. До історії залюдненім Степової України: Крилівщина та 
Лнзаветщина // ЗІФВ ВУАН. -  Кн. ХХІУ. -  К., 1929. -  С.207-302.

Рец.: // Україна. -  1930. -  Вересень. -  С. 134-135. -  Рец. на кн.: 
Біднов В. Січовий архімандрит Володимир Сокальський в народній памяті та 
освітленні історичних джерел // Записки Наукового Товариства ім.Шевченка 
(далі -  Записки НІШ ). -  T.CXLVH. -  Львів, 1927. -  С.81-102.

Колумова і нижчий техперсонал // За Радянську Академію. -  1930. - 
21 липня. - № 1(3). - С.4.

* Томський СЮ.*
Культурне, мистецьке та літературне життя Київа // ЧШ. - 1928. - № 

1. - С. 154-155. (Підпис - Л.Гайка).
Літературна діяльність Ольги Кобилянської // Україна. - 1928. -  

Кн.1. - С.25-33.
Культурне й мистецьке життя Києва // ЧШ. - 1928. - № 2. - С.150. 

(Підпис - Л.Гайка).
Культурне життя в Києві // ЧШ. - 1928. - № 5-6. - С.241-243. 

(Підпис - Л.Гайка).
Культурно-мистецьке житія Києва // ЧШ. - 1928. - № 9-10. - С.250- 

251. (Підпис - Л.Гайка).
Разговоры души с тТшомъ: Оден із збірників бібліотеки
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лклий. -  С.180-181. (Без підпису).
Поляки на Радянській Україні в польському освітленні // Україна. -  

1929. -  Січень - лютий. -  С.181-182. (Підпис -  АЇЖ ).
Криза польоністики // Україна. -1929 . -  Травень - червень. -  С.174. 

(Підпис -  М Ж .).
Зі студій над кобзарськими гумористичними піснями. Пісня про 

Тещу // ПГ. -1929 .- Вип.2. -  С.66-74.
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*Ігпшпіснко BA .
Книжка й преса на Україні // Вся Україна в адресах на 1925 рік. -  

К., 1924.-С.208-215.
Забута справа // Нова громада. -1925. - № 5-6. -  С.2.
Українська преса 1905-1907 рр. // Життя й революція. -  1925. - № 

11,- С.34-39.
Українські нелегальні видання рр. 1914-1917 //Бібліологічні Вісті. -

1926. - № 1. -  С.65-70.
Рец.: // Бібліологічні Вісті. -  1926. - № 4,- С.70-72. -  Рец. на k r : 

Калинович І. Покажчик до української соціялістичної і комуністичної 
літератури. - Відень -  Київ, 1 921 .-11СН-2 с.; Калинович І. Українська преса й 
видавництва за 1923 рік -  Львів, Київ, 1924; Калинович І. Українська 
мемуаристика 1914-1924: Бібліографічний реєстр. - Львів, 1925; Калинович І. 
Покажчик української культури за 1924 р.: Українські наукові та освітньо- 
культурні інституції; українська преса по всьому світу; українські 
видавництва й книгарні. - Львів -  Київ, 1925.

Українська преса (1816-1923 рр.): Історико-бібліографічний етюд. -  
К., 1926.-7 8  с.

Видавнича справа: [Інформація про виставку кооперативної преси] 
// Бібліологічні Вісті. -  1927. - № 3. - С. 141.

Рец.: // Бібліологічні Вісті. -  1928. - № 1.- С.148-150. -  Рец. на k r : 
Часописи Поділля: Історично-бібліографічний збірник з нагоди 150-ліття 
першої газети та Україні 91776-1926) та 10-ліття існування УСРР /  Упор. 
М.Білинський, КСпівачевська та Ів.Кревецький. Ред. В.Огамановський. -  
Вінниця, 1927/28. -  31+146+21+4+Ш с.

Праця Бібліографічної комісії при Всеукраїнському 
Кооперативному музеєві //Бібліологічні Вісті. -1929. - № 2-3. -  С.122.

Листування в справі української преси в 1915-1916 рр. // 
Бібліологічні Вісті. -  1929. - № 4. - С.55.

Рец.: // Бібліологічні Вісті. -  1930. - № 1.- С.110-112, -  Рец. на k r : 
Праці Науково-дослідчої катедри кооперації при Київському 
Кооперативному Інституті ім. В.Чубаря. -  КаІУ . -  К., 1928. -  219+10 с.

Рец.: // Бібліологічні Вісті. -  1930. - № 2. -С.92-94. -  Рец. на k r : 
Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917-1921: 
Праці Одеської Центральної наукової бібліотеки. -  Т.Ш. -  Одеса, 1929. -  
ІУ+171+ІУ с.

Друге число “Згод и” // Бібліологічні Вісті. -1930. - № 4. -  С.103-105.
Рец.: //Бібліологічні Вісті. -1930. - № 4. -  С.115-118. -Р ец . на кн.: 

Козаченко А. Минуле книги на Україні: Історичний нарис. -  X., К., 1930. -  
98+11 с.
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Бібліографія української періодики (1816-1916 рр.) // Труди 
Інсппуіу Книгознавства. Т.ІУ. Праці Бібліографічної секції. -  К., 285 с.

Колимський В.Я. *
До історії реформи 1861 року на Поділлі // Студії з історії України. 

- Т .1 .- К , 1926. -С . 159-176.

Карачківський М, Ф. *
Архівна спадщина київських цехів // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХІ. -  К.,

1927. - С.262-286.
Рец.: // Україна. -  1927. -  Ки.4. -  С.188-191. -  Рец. на кн.: 

Charewiczow^ L. Oiganiczenia gospodarcze nacyi schizmatyckich s zydöw we 
Lvvowie XV і XVI \vieku // Kwartalnik Historyczny. - T.2. -  Lwow. - 1925. - 
S.193-227.

Рец.: // Україна. -  1927. -  Кн.6. -  C.172-175. -  Рец. на кн.: 
Bialkowski L. Na iubiezy podolsko-ukrainnej (w. XV-XVI1) // Kwartalnik 
Historyczny. -  Ks.4. - Lwôw. - 1925. - S.587-615.

Балінський Іван Мартинович: [Некролог] // Україна -  1927. -  Кн.6. 
- С.209-210.

До історії Кам’янецьких цехів: Статут цеху олійників 1774 р. // 
ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХУП. -  К., 1928. -  С.235-242.

Розмежування Волинської та Подільської губ. 1799 р. // Історично- 
географічний збірник. -  Т.2, -  К., 1928. - С.205-209.

Рец: // Україна -  1928. -  Кн.4. - С.136-137. -  Рец. на кн.: Gdansk. 
Przeszlosc і terazniejszosc. Praca zbiorowa pod redakcj^ St. Kutrzeby. - Krakow -  
Lwow - Warszawa, 1928. -  ХІП+490 s.

Прилюдна оборона праці С.В.Глушка “Селянські розрухи на 
Чернигівщині в кінці ХІх і на початку XX стол.” // Україна -  1928. -  Кн.4. -  
С.162-165. (Підпис -М /С.).

Сороклпній ювілей І.ГІЖитецького в Історичній Секції ВУАН // 
Україна -1928. -  Кн.4. -  С.165-167.

Організація бібліографічної роботи при Редакції “України” // 
Україна -1928. -К н .6 . -  С.213-215.

Опис Поділля з 1819 року В.РудЙицького: До історії Поділля поч. 
ХЕХ в. // Студії з історії України. -  Т.2. - К., 1929. - С.96-111.

В комісії старої історії України // Україна -1929. -  Січень-лютий. -
С.172.

Рец.: // Україна -  1929. -  Березень-квітень. -  С.137-140. -  Рец. на 
kil: Сіцінський Е. Оборонні замки Західного Поділля ХГУ-ХУП сг.: 
Історично-археологічні нариси // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.ХУП. -  К., 1928. -  С.64- 
160 та окремо. -  98 с.
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В комісії старої історії України -  доповідь О.М.Ацдріяшева : Хто 
такі були літописні болоховські князі? // Україна. -  1929. -  Травень-червень.
-  С. 166-167. (Підпис-  М/С)

Комісія старої історії України // Україна. -  1929. -  Вересень. -  
С. 165. {Без підпису).

Організація наукового досліду в Автономній Молдавській 
Соціалістичній Радянській Республіці // Україна. -  1929. -  Грудень. -  С.171- 
174. (У співавторстві із КО.Копержинськилі).

Північно-Західня Балпцина: Історично-географічні матеріали на 
підставі подорожи влітку 1928 року // Історично-географічний збірник. -  Т.З. 
-К ., 1929.-С . 159-202.

Рец.: Гавриленко Т. //  У кра їн а  -  1930. -  Липень-серпснь. -  С. 159-
162.

Рец.: // Україна. -  1930. -  Берсзень-квітень. -  С.151-154. -  Рец. на 
кн.: Грушевський О. Луцьке міщанство в ХУІ в. // Історично-географічний 
збірник. - Т.1. -  К., 1927. - С.1-12; Грушевський О. Питання оборони замків
В. Кн. Литовського в ХУІ в. // Історично-географічний збірник. - Т.П. -  К.,
1928. - С.1-9; Грушевський О. Міщанські підрахунки в ревізіях ХУІ в. // 
Історично-географічний збірник. - Т.З. -  К., 1929. - С. 1-8.

Київські цехи за литовсько-польської та ранньої московської доби // 
Київські збірники історії й археології', побуту й мистецтва. -  36.1. -  К., 1930.
- С. 133-149.

Р е ц : Баранович О. //У к р а їн а  -  1932. -  Кн.1-2. - С .  182-189. 

Матеріали до історії міст на Поділлі наприкінці ХУШ віку // 
Історично-географічний збірник. -  Т.4. -  К., 1931. - С.161-187.

*Квітксі К.В. **
Професіональні народні співці й музикант на Україні: Програма 

для досліду їх діяльності й побуту // Збірник Історично-Філологічного відділу 
УАН. -  Ч. 13. Праці Етнографічної комісії. - Вип.2. - К., 1924. -114 с.

Леї/.: Груш евська К. / /  У кра їн а  -  1925. -  Кн.4. - С .  176-177.
Леї/.: Б ілецька В. / /  ЧШ . - 1 9 2 5 . - № .6 - 7 . - С . 330-331.
Рец.: М .Г. / /М у з и к а  -1 9 2 5 . -№ 9 -1 0 . -С 3 7 4 -3 7 5 .

7 років музичної етнографії // Музика -  1925. -  Кн.1. - С.38-42. 
Потреби в справі дослідження народный музики на Україні // 

Музика -  1925. -  4.2. - С.67-73; Ч.З. - С.115-120.

1 Бібліографія К.В.Квітки (але дещо неповна) наведена у кн.: Памяти 
К.В.Квитки: Сб. статей. - М.: Сов. Композитор, 1983. -  С.292-294. 
Бібліографію К.В.Квітки див. також: Список печатных работ К.В.Квигки 
(статьи, очерки, рецензии и сборники песен) // Квитка К.В. Избранные 
труды: В 2-х тт, -  Т.2. -  М.: Сов. композитор, 1973. - С.376-380; Список 
важнейших рукописных работ К.В.Квитки // Там само. -  С.381-384.
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Філярег Колесса // Музика. -1925 . -  Кн.11-12. -  С.408-417.
Музична етнографія на Заході // Етнографічний Вісник. -  1925. -  

Кн.1. - С.72-76.
Вступні уваги до музично-етнографічних студій // Записки 

Етнографічного Товариства в Кіпві. -  К., 1925.-К н .1 . - С.8-27.
Рец.: MX. // Музика - 1925. - № 9-10. - С.374-375.

Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем: 
Систематизація, уваги та нові матеріали з Кабінету музичної етнографії при 
Українській Академії наук // Етнографічний Вісник. -  1925. -  Кн.2. -  С.78- 
107, нога-С.167-173.

Рец.: // ЗІФВ ВУАН. - Кн.У. - К., 1925. -  С.239-250. -  Рец. на кн.: 
Труды Государственного Инсппуга Музыкальной Науки (ГИМН). Песни 
Крыма / Собраны и записаны певцом-этнографом АЛС.Кончевским, 
гармонизованы МА.Ставицким и В.В.Пасхаловым. Общая редакция 
ВБЛасхалова со вступительной статьей Наркома Просвещения 
А.ВЛуначарского. -  Москва, 1924.

Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем: 
Систематизація, уваги та нові матеріали. - К., 1926. - 39 с.

Композитор Шарль Дефлер і Україна // Україна -  1925. -  Кн.5. -
С.186-187. (Підпис-Ял. Кв.).

Первісні тоноряди //П Г. -1926. -В ип.3. - С.29-84.
Пісні про дівчину-втікачку // Збірник Історично-Філологічного 

Відділу ВУАН. - № 47. -  К., 1926.
Рец.: // ЗІФВ ВУАН. -  Кн.УП-УШ. - К , 1926. -  С.580-587. -  Рец. на 

кн.: Chybinski Adolf Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu. Ргасе і 
Mateijalu antropologiczno-archeologiczne і etnograficzne. Wydawane staraniem 
Komisji Antropologicznej Polskiej Akademji Umiejetnosci w Krakowie. - Т.Ш. 
1924.

0  Музыкальная этнография на Украине в послереволюционные 
годы // Этнография. -1926. - № 1-2. -  С.211-221.

Українські пісні про дітозгубницю // Етнографічний Вісник. -  1926. 
-  Кн.3. -  С.117-137 + 4 сюр. нот, Кн. 4. -  С.31-70 + 8 сюр. нот.

Українські пісні про дітозгубницю // Збірник Історично- 
Філологічного Відділу УАН. - № 59. Повідомлення Кабінету Музичної 
Етнографи № 3. -  К., 1927.61 с. + 12 с. нот.

Войткевич-Павлович Василь Ілліч: [Некролог] // Україна -  1927. -  
КН .6.-С210.

Демуцький Порфир Данилович: [Некролог] // Україна -  1927. -  
Кн.6. -С.210. (Підпис-ІОі. Кв.)

Віддих у народніх співах // Етнографічний Вісник. -1927 . -  Кн.5. -  
С.179-188.
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До питання про тюркський вплив на українську народню мелодику 
// Ювілейний збірник на пошану академика Михайла Сергієвича 
Грушевського з нагоди шістьдесяггої річниці житія та сорокових роковин 
наукової діяльності. - Т.1: Частина ісгорико-літературна. -  К., 1928. -  С.374- 
384.

Порфирій Демуцький: [Некролог] // Етнографічний Вісник. -  1928. 
-  Кн.6. -  С.ХХХУ-ЬХУП.

Ангемітонічш примітиви і теорія Сокальського // Етнографічний 
Вісник. -  1928. -  Кн.6. -  С.67-84.

Максимович і Аляб'єв в історії збирання українських мелодій // ПГ. 
-1 9 2 8 .-В и п .1 .-С .1 19-144.

До вивчення побуту лірників // ПГ. -1928. -  Вип.2-3. -  С.115-129.
Григорій Ходоровський. 1853-1927: [Некролог] // ЗІФВ ВУАН. -  

КН.ХХІ-ХХП.-К., 1929 -  С.355-359.
З записок до ритміки українських народних пісень: Амфібрахій // 

ПГ. -  1929. -  Вип.1. -  С.34-60.
Фольклористична спадщина Миколи Лисенка // Збірник Музею 

діячів науки та мистецтва України. - Т.1, присвячений Миколі Лисенкові. - 
К., 1930. - С.9-70.

Кабінет Музичної Етнографії Всеукраїнської Академії наук: Його 
здобутки і завдання // Побут. -1930. -4 .6 -7 . - С.5-22.

*Киятщя ПА* *
Профробота на транспорті: У зв'язку з транспортною нарадою при 

Губкомі // Пролетарська правда. -1925. -  31 липня (№173). -  С.З.
Стінні газети м. Києва: Складено за матеріалами відділу друку 

Губкому КП(б)У // Пролетарська правда. -1925. -  2 серпня (№ 175). -  С.4.
Замість рецензії: 3 приводу опублікованої стенограми диспуту 24 

травня 1925 р. “Шляхи розвитку сучасної літератури”, що його організувала 
культкомісія місцкому УАН // Життя й революція. -1925. - № 9. -  С.59-62.

Рец.: // Життя й Революція. -  1925. - № 10. -  С.118-119. -  Рец. на 
кн.: Вітфогель Карл-Авіусг. Наука буржуазного суспільства Марксистська 
розвідка /  Переклав з виправленого автором примірника Євг. Касяненко. - 
ДВУ, 1925.-80  с.

Рец.: // Ж итія й Революція. -  1926. - № 10. - С.120-121. -  Рец. на 
кн.: Франко Іван. Пісня і праця: Вибір оповідань і поезій. - Видання накладом 
ювілейного комітету. Львів, 1926. -1 7 4  с.

Рец.: // Життя й Революція. -1926 . - № 12. -  С.98-99. -  Рец. на кн.: 
Нечуй-Левицький І. Бурлачка /  Ред. і вступ, етапі А.Ніковського. - К.: 
“Сяйво”, 1926.-286 с.
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*Клименко П.В. **
Развитие сельского хозяйства в России в связи в свеклосахарной 

промышленностью в России и на Украине // Вісник цукрової промисловості. 
-  К., 1924. - № 1-2. -  С.87-98.

Развитие сельского хозяйства в России в связи в свеклосахарной 
промышленностью в России и на Украине. - К., 1924. -1 2  с.

Рец.: // Україна. -  1924..— Кн.1-2. -  С.193-194. -  Рец. на кн.: 
Bialkowski L. Podole w ХУЛ vvieku. Bysy spoleczne і gospodarcze. -  Warszawa, 
1920.-229 s.

Рец.: // Україна -  1924. -  Кн.З. - С.168-169. -  Рец. на кн.: Rawita -  
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prof. dr. J.Horàk. - Оломуиець, 1926. -  105 c.; 3. Eva Stusenicova spieva. Z 
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С п и с о к  с к о р о ч е н ь

вшо
ВУАН 
ДА м. Києва 
Д А С БУ  
Записки НТШ  
ЗІФВ ВУАН

НМК
ІІУ
ІНО
ІСВТ
KAI
КІНО
КВСЕІУ

Н А Н У

НАНУ 
Наркомпрос 
НБУВ, IP

НДКІУ 
НКО УСРР

НТШ
пг
РДІА
РЕІУ
СВУ
СНР
УВО
УІ
УІЖ

Вищий інститут народної освіти 
Всеукраїнська академія наук 
Державний архів м. Києва 
Державний архів Служби безпеки України 
Записки Наукового товариства ім. Шевченка 
Записки Історично-філологічного відділу 
Всеукраїнської академії наук 
Інститут історії матеріальної культури 
Інститут історії України 
Інститут народної освіти 
Історичний семінар вищого типу 

Київський археологічний інститут 
Київський інститут народної освіти 
Комісія для виучування соціально-економічної 

історії України ХУШ  - XIX ст. при ВУАН 
Науковий архів Інституту історії України НАН 
України
Національна академія наук України 
Народний комісаріат освіти 

Інститут рукописів Н аціональної бібліотеки 
України ім. В.І.Вернадського 
Науково-дослідна кафедра історії України у  Києві 

Народний комісаріат освіти Української 
Соціалістичної Радянської Республіки 
Наукове товариство імені Ш евченка у Львові 
Первісне громадянство та його пережитки на 
Україні
Російський державний історичний архів 
Радянська енциклопедія історії України 
Спілка визволення України 
Спілка наукових робітників 

Українська військова організація 
Український історик 
Український історичний журнал
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УНТ У країнське наукове товариство у Києві
УСІ У країнський соціологічний інститут
ЦАУ Ц ентральне архівне управління
ЦДАВО України Центральний державний архів вищих органів влади 

та управління України
ЦДАГО України Центральний державний архів громадських 

об’єднань України
ЦДАМ ЛМ України Центральний державний архів-музей літератури 

та мистецтва України
ЦДА СПб Центральний державний архів Санкт-П етербургу
ЦДІАК України Центральний державний історичний архів У країни у 

Києві
ЧИЇ Червоний Ш лях
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