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ДМИТРО КРАВЦОВ ТА ЙОГО СПОГАДИ ПРО 
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“ДРЕВЛЄХРАНИЛИЩА”

В Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. 
Вернадського знаходиться на зберіганні особовий фонд (ф.262) 
історика Дмитра Овсійовича Кравцова (1898-1982). І хоча ім’я Дмитра 
Кравцова мало про що говорить навіть історикам-професіоналам, цей 
фонд є цікавим з кількох причин. По-перше, привертає він увагу тим, 
що документи у 1979-1980 рр. передав на зберігання до Центральної 
наукової бібліотеки (тепер Національна бібліотека України ім. Вер
надського) сам Дмитро Кравцов, який жив у Ленінграді. По-друге, Д.О. 
Кравцов передав не лише особові документи, власні рукописи та 
різноманітні архівні виписки, але й дуже цінні листи до нього 
академіків М.С. Грушевського та М.Є. Слабченка1.1, нарешті, по-третє, 
виключний інтерес становлять написані Кравцовим невеличкі спогади 
про своє життя, де зустрічаємо відомості про роботу організованої у 
другій половині 1920-х років акад. М.С. Грушевським московської 
Археографічної експедиції та згадку про перебування Михайла Гру
шевського з родиною у Москві у 1931 р. Адже, як відомо, період 1931- 
1934 рр. в житті Грушевського є одним із найменш вивчених.

Народився Дмитро Овсійович у родині селянина в с. Журавки, 
що на Чернігівщині, 26 жовтня 1898 р. Після закінчення курсу вчитель
ської семінарії молодик спрямував свій шлях до Києва, де 1918 р. став 
студентом історично-філологічного факультету Київського Українсько
го Державного Університету. Пізніше в автобіографії він згадував, що 
“спочатку війна, а потім і революція, сучасником яких довелося бути, 
залишили після себе в чулій моїй душі дуже і дуже важкий осадок... 
Криваві події примушували зупинятись на кожному кроці, придивля
тись до всього більш уважно і ставитись критично як до самої бороть

1 Листи М.Є. Слабченка до Д.О. Кравцова надруковані. Див.: О. Юркова, 
“Важно, щоб безумством тремтіла Ваша душа...”: 3 епістолярної спадщини М.Є. 
Слабченка”, Український археографічний щорічник. Вип.3/4. Київ, 1999, стор.521-533.
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би, так і причин, котрі приводять до неї. Але треба признатись, що 
кругозір знань був настільки блідий, і люди, що оточували, настільки 
убогі, що відповіді на свої запитання я порішив шукати десь в іншому 
місці, в інших обставинах. І ось, такою відповідною установою, де в 
повній мірі можна б знайти задоволення своїм потребам, на мій погляд, 
і був Київський Український Державний Університет”2.

Пройшовши разом із цією вищою школою всі етапи реорганіза
ції, Дмитро Кравцов у 1922 р. закінчив факультет профосвіти Київсь
кого Вищого інституту народної освіти. Навчання, за визнанням самого 
Кравцова, систематизувало його думки і погляди. Тепер його бажанням 
стало поглиблювати знання з історії. Він зосередився на дослідженні 
“причин боротьби між українцями і кримськими татарами того давньо
го періоду, відомого нам в історії під назвою козацько-татарських 
воєн” і став активно співпрацювати з Історичною секцією ВУАН, 
якою тоді керував О.С. Грушевський. А у 1924 р. був офіційно визна
ний кандидатом в аспіранти Науково-дослідної катедри історії України 
у Києві. Цю катедру при ВУАН заснував акад. М.С. Грушевський, який 
повернувся з еміграції. Очевидно, амбітний і працьовитий Кравцов, 
який, до того ж, мав навички палеографічної роботи та володів лати
ною і польською мовою, привернув уваїу М.С. Грушевського. Вже
1926 р. із початком діяльносте у Москві Археографічної експедиції 
Кравцов був залучений до її роботи, а через рік затверджений 
аспірантом катедри історії України.

В Москві у складі експедиції Дмитро Кравцов працював до 
1931 року -  практично єдиний, хто займався археографічною вибіркою 
документів майже від самого початку роботи експедиції до часу 
припинення її існування. Поруч з ним багато місяців присвятили архів
ній та археографічній роботі у Москві інші аспіранти катедри історії 
України -  Володимир Євфимовський4, Прокіп Нечипоренко, Віктор 
Юркевич. Значно менше часу в Древлехранилищі Московського відді
лення Центрального історичного архіву РСФСР (тепер це Російський 
державний архів давніх актів) провели дійсний член катедри історії 
України Василь Герасимчук, аспірант та одночасно секретар катедри 
Сильвестр Глушко, нештатний співробітник Комісії Лівобережної 
України Анатолій Єршов.

Дослідники працювали в Москві у трьох напрямках. По-перше, 
переглядалися справи на замовлення акад. М.С. Грушевського і 
вибиралися документи для чергових томів його “Історії України-Руси”. 
По-друге, одночасно з цим провадилися підготовчі роботи до видання

2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 
(далі -  ЦЦАВОУ), ф.166, оп.12, спр.3767, арк.7. (Підкреслено в тексті. -  О.Ю.).

3 Там само.
4 Докладніше про B.C. Євфимовського див: О. Юркова, “Володимир Степанович 

Євфимовський: біобібліографічний начерк”, Архіви України, 1998, № 1-6, стор. 45-53.
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автентичних універсалів Богдана Хмельницького, що мала здійснити 
Археографічна комісія ВУАН. І, нарешті, по-третє, співробітники 
Археографічної експедиції розшукували і добирали архівні матеріяли 
для власних наукових досліджень (всі вони опрацьовували теми з 
історії України XVII -  XVIII століть).

Навряд чи можна сказати, що праця для М.С. Грушевського 
була основною для дослідників. Звісно, вони приділяли цьому значну 
увагу, але одночасно багато працювали й для себе. Приміром, В. 
Герасимчук готував “Збірку документальних матеріялів до історії 
України XVII ст.”, куди входили й матеріяли, віднайдені ним в 
Московському Древлехранилищі. Ця збірка вже 1930 р. була розпочата 
друком, але з чиєїсь вини документи загубились5. Здебільшого на 
підставі матеріялів, віднайдених у Москві, були написані промоційні 
(дисертаційні) праці В. Юркевича “Заселення Слобідської України за 
часів Хмельниччини” (захищена 1929 р.) та П. Нечипоренка “Низове 
Посем’я XVIII ст.” (захищена 1930 р.). В. Євфимовський у Москві 
підготував роботу “Московські городові воєводи на Україні за часів 
Богдана Хмельницького в 1654-1657 роках”, а А. Єршов -  цілу низку 
праць з історії Лівобережної України XVII -  XVIII ст.

Сам Дмитро Кравцов спочатку плянував розробляти для своєї 
промоції тему “Перебування московських ратних людей на Запоріжжі в 
кінці XVIII віку”. М.С. Грушевський, який керував разом із братом 
Олександром працею Д. Кравцова, влітку 1926 р. радив молодому 
науковцю: “Бачу, що у Вас з незвички глаза розбігаються. Не 
захоплюйтесь занадто. Я намір Ваш занятись темою про ратних людей 
на Запорожжу вповні похваляю, але не зможете її зробити “з нальоту”, 
вимірьте матеріял, по приїзді в Київ погляньте, чи щось з того вже не 
видруковане. Я надіюсь, що в осени Ви знов поїдете [до Москви] і тоді 
потроху доведете [роботу] до відповідного вигляду”6.

Та трохи згодом, працюючи в архіві, Д. Кравцов віднайшов до
кументи, що стосувалися разінського руху в Україні, і вирішив підготу
вати збірку документів. М.С. Грушевський також не заперечував проти 
цього і навіть пропонував на основі збірки підготувати промоційну ро
боту. “Як там Ваша праця над Разіним? -  писав Грушевський аспіранту З 
липня 1930 р. -  У мене все таки думка -  що може б таки Ви зробили з 
сього промоційну працю -  для сього тільки дати трохи ширший вступ 
про Разінщину..., а потім розгорнути для промоц[ійної] праці”7.

5 Докладніше див.: Я. Федорук, “Василь Гарасимчук та його невидані “Мате
ріяли до історії козаччини XVII в.”, Львівські історичні праці. Джерела. Вип.1. Василь 
Гарасимчук. Матеріяли до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і 
творчість (1880-1944), Львів, 1994, 26 стор.

6 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 
ф.262, № 108.

7 Там само, № 112.
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Принагідно зауважимо, що тема “Разінщина” (в контексті вив
чення історії селянських воєн) взагалі ставала в радянській історіографії 
популярною. Так, начерк, присвячений історії Разінщини, підготував у 
1928 р. член Постійної історично-археографічної комісії при АН СРСР 
С.Г. Томсинський8, у 1930 р. під такою ж назвою випустив працю Б. Ти
хомиров9. Тож тема про разінський рух в Україні, запропонована Дмит
ром Кравцовим, стала актуальною одразу по своїй появі, і підготовку 
збірника документів включили до пляну Археографічної комісії ВУАН. 
Дослідник розпочав роботу, однак через припинення фінансування 
Археографічної експедиції в Москві змушений був залишити столицю та 
у січні 1932 р. виїхати до Ленінграду. Це призвело до гальмування 
роботи. Ситуацію трохи змінило те, що робота над збірником з 1932 р. 
вважалася спільною працею Археографічної комісії ВУАН та Історично- 
Археографічного інституту АН СРСР. Проте, коли на початку 1933 р. Д. 
Кравцов нарешті надіслав до Археографічної комісії упорядковані 
матеріяли та написану ним передмову до збірника, готувати до друку 
працю вже не було кому. Практично всіх співробітників комісії з ВУАН 
було звільнено, а її наступник -  Історично-археографічний інститут 
ВУАН, що працював у 1934 р., до цієї теми не повертався.

Та сам Д.О. Кравцов, незважаючи ні на що, і далі досліджував 
цю тему. У 1940 р. у Ленінграді він захистив кандидатську дисертацію 
(до речі, українською мовою) “Україна і разінський рух”. Прихильні 
відгуки на неї дали проф. В. Мавродін та акад. Д. Петрушевський. 
Цікаво, що саме в цей час (у 1939 -  1941 рр.) у Києві в Інституті історії 
України тему “Селянські рухи в Україні в зв’язку із повстанням С. 
Разіна” як кандидатську дисертацію опрацьовувала К. Стецюк10. У 1941 
р. вона успішно захистила дисертацію із трохи зміненою назвою 
“Вплив повстання Степана Разіна на Україну” (опублікована 1947 р.). 
Такий збіг наводить на деякі роздуми.

Після війни Д.О. Кравцов працював доцентом та деканом у 
Куйбишевському пляновому інституті, потім знову повернувся до 
Ленінграду, де помер у 1982 р., встигши перед тим передати свій архів 
та спогади Центральній науковій бібліотеці у Києві.

Увазі читачів ми пропонуємо спогади Дмитра Овсійовича 
Кравцова. Написані вони у 1980 р. російською мовою. Ми подаємо 
переклад українською та наводимо текст мовою оригіналу. Друкарські 
помилки виправлені без застережень. У квадратних дужках наводимо 
розшифровані слова. Прокоментовані деякі маловідомі прізвища, що 
зустрічаються у спогадах, та кілька цікавих, на наш погляд, місць.

8 Див.: С.Г. Томсииский, “Разинщина”, Книга для чтения по истории народов 
СССР /  Об-во историков-марксистов при Коммунистической академии СССР. Под ред. 
М.Н. Покровского, т.1. Пролетарий.

Див.: Б. Тихомиров, Разинщина, 1930: ГИЗ, 140 стор.
10 ЦДАВОУ, ф.3561, оп.1, спр.237, арк.21.
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АРХЕОГРАФІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДО МОСКВИ 
ДЛЯ ЗБОРУ АРХІВНИХ МАТЕРІЯЛІВ З ІСТОРІЇ, 

ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ*

1. Ідея створення Археографічної експедиції виникла на катедрі 
історії України Академії наук УСРР, скоріше всього, з перших днів її 
заснування. Це пояснюється тим, що українські архіви не відзначались 
повнотою названих матеріялів, а в російських (московських і ленін
градських) [ця справа] була поставлено пречудово. Прискореними 
темпами це питання стало просуватися уперед відразу після початку 
керівництва катедрою академіка М.С. Грушевського. Це відноситься, 
приблизно, до 1924-1925 рр.1 Можна вважати, що у прискоренні й 
інтенсивності вивчення історії, літератури, господарства і культури 
України широку підтримку надавали всі вчені Академії, особливо її 
керівництво: академіки Корчак-Чепурківський, Воблий, Фомін, Шмаль- 
гаузен та ін.

Попередньо для організації діяльносте роботи експедиції до 
Москви були відправлені секретар катедри С. Глушко2 та співробітник 
Археографічної комісії В. Юркевич3. Вони ознайомились там з умо

* Оригінал тексту, написаний російською мовою (машинопис), зберігається в 
Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського, Інститут рукопису, ф.262, № 97, 
арк. 10-17.

1 Науково-дослідна катедра історії України у Києві була створена акад. М.С. 
Грушевським 31 березня 1924 р. (ліквідована 16 вересня 1930 р.). Археографічна 
експедиція до Москви була організована у 1926 р. заходами двох установ -  Архе
ографічної комісії ВУАН та Науково-дослідної катедри історії України, які очолював 
акад. М.С. Грушевський.

2 Глушко Сильвестр Васильович (1896-1964) -  український історик, учень 
М.С. Грушевського. У 1924-1928 рр. -  аспірант, у 1928-1930 рр. -  науковий співробіт
ник Науково-дослідної катедри історії України у Києві (НДКІУ), одночасно виконував 
обов’язки секретаря катедри.

3 Юркевич Віктор Дмитрович (1898-1939) -  український історик, учень М.С. 
Грушевського. У 1926-1929 рр. -  аспірант, у 1929-1930 рр. -  науковий співробітник 
НДКІУ. Одночасно був співробітником Археографічної комісії, Комісії історії Полуд-
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вами праці в Древлєхранилищі, публічній бібліотеці, а також 
[цікавились] житлово-побутовими питаннями. Початок був покладений 
і в якійсь мірі закріплений, а невдовзі після їхнього повернення 
відправлені вже на довший термін інші особи. Це були: прибулий з 
Чернігова В. Євфимовський4 та місцевий робітник Д. Кравцов. Але 
оскільки вся ця справа була поки що новою (у тих масштабах, які 
поставлені були катедрою), труднощів виявилося чимало. Тут і новизна 
самого предмету, і віддаленість основної бази (катедри), і, найго
ловніше, житлово-побутові умови. І якщо В. Євфимовский тимчасово 
зупинився у знайомих, я змушений був поселитися у Будинку вчених. 
Правда, за якійсь час зусиллями Академії наук була знята кімната у 
місцевого громадянина у Тополевому провулку. Там ми й жили вдвох з 
Євфимовським до придбання Катедрою свого власного помешкання на 
Погодинській вул.

Робота в Древлєхранилищі почалася з перших же днів після 
прибуття до Москви. Вона полягала у вивченні самого питання архе
ографії (експедиція на довгий час [стала] майже філією Археографічної 
комісії у Москві), знайомстві з описами документів, читанні спеціяль- 
ної літератури в архівних бібліотеках і, нарешті, виявленні і відборі 
українських матеріялів. На нашу вимогу з архівосховищ нам стали 
приносити “Малоросійські справи”, “Малоросійські грамоти”, “Справи 
Малоросійського приказу”, “Бєлгородський”, “Севський” та інші столи, 
“Розрядний Приказ”, “Таємний Приказ”, Польські, Кримські, Турецькі, 
Шведські та ін. Прикази та справи. Для раціоналізації наукової праці та 
щоб уникнути помилок у ній, доводилося складати картотеку опубліко
ваних документів. Всі ці, здавалося б, дрібні питання, значно полегшу
вали знаходження потрібних матеріялів і повністю себе виправдали.

Відібрані нами матеріяли фіксувались на особливих аркушах, із 
наведенням [назви] кожного документу, його початку та закінчення, і 
потім передавались спеціяльним працівникам (копіїсткам) для пере
писування, з тим, щоб потім відправити до Києва, на адресу Катедри. У 
різний час таких працівниць було кілька, але майже постійними були: 
сестри Шуйські -  Марія5 і Єлизавета, К. Баландина і К. Бродська. 
Переписані матеріяли прискіпливо звірялись і вже потім відправлялись 
на адресу катедри.

Праця в Древлєхранилищі починалась о 10 год. ранку і продов
жувалась до пізнього вечора. В ранкові години доводилось займатися у

невої України, Комісії історії козаччини, Комісії для дослідження нової української 
історіографії та Історично-географічної комісії ВУАН.

Євфимовський Володимир Степанович (1899-1942) -  український історик, 
архівіст, археограф. У 1926-1929 рр. -  аспірант НДКІК, одночасно працював в 
Археографічній комісії, Комісії історії Лівобережної України та Історично-географічній 
комісії ВУАН.

5 Шуйська Марія Миколаївна, копіїстка. Її послугами користувався М.С. 
Гру шевський ще з 1894 року.
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Публічній бібліотеці або вивчати іноземні мови (Інститут або курси).
Пройшло чимало часу, і до Москви знову приїхали Глушко і 

Юркевич, але тепер у них були не наукові, а господарчо-побутові 
[питання]. У столиці розпочалось житлово-кооперативне будівництво, і 
за сприяння суспільних організацій Києва та Москви, а точніше -  
Академії Наук УСРР і СРСР -  експедиція була поставлена на облік (у 
чергу), і через певний проміжок часу у новому будинку по вул. 
Погодинській № 2/36, у трикімнатній квартирі місцевою владою було 
відведено дві кімнати. Тов. Євфимовського у цей час вже не було у 
Москві, він переїхав до Харкова і поступив науковим співробітником 
на катедру історії України, якою керував тоді академік Д. Багалій7. 
Виділене для експедиції помешкання (житлова площа з двох кімнат) з 
відома Академії наук УСРР запропоновано було зайняти мені, як 
такому, що залишився у Москві і не мав там житла. Невдовзі переїхала 
до мене й дружина з маленькою дочкою і ми, тепер вже втрьох, 
розмістилися в цій квартирі. А оскільки київське житло необхідно було 
передати місцевій міськраді, за мною залишилось право (юридичне) 
мешканця столиці.

2. Проходили тижні, місяці, а за ними й роки. Археографія, як 
своєрідна наукова дисципліна, мене зацікавлювала все більше й 
більше. І дійсно, чого тільки не знайдеш у справах Древлехранилища 
(як і інших архівів). Тут і секретні справи адміністрації провінцій з 
центральною владою, і допоміжна, хоч іноді й голова роль духівництва, 
релігії і багато, багато іншого. Все це у первозданному, не завжди 
повністю сформованому вигляді. Як приклад візьмемо грамоти 
(вірніше листи) єпископа Ісаї Копинського, “екзарха всієї Малоросії*”, 
один від 19 січня 1625 р., а інший від 21 травня 1626 р. патріярху 
Філарету. Про що він пише? Тут і прохання про допомогу бідним 
українським монастирям, і нагадування про близькість двох братніх 
народів, і натяк на зближення їх у майбутньому. Багато переховується в 
цих справді унікальних сховищах різних матеріялів про Україну, її 
минуле та сучасне.

Одного розу, проглядаючи стовпці і зв’язки Розрядного при
казу, я звернув увагу на повстання селян під керівництвом Ст. Разіна.

6 У 1931-1934 pp. тут, по вул. Погодинській, 2/3, кв.102 (будинок, що стояв на 
розі, мав і іншу адресу: 2-й Воздвиженський провулок) проживав М.С. Грушевський із 
дружиною та донькою. Вірогідно, отримана для потреб Археографічної експедиції 
квартира була оформлена на Д.О. Кравцова, хоча проживали в ній всі, хто приїздив для 
роботи у Москву. Це дає підставу казати про те, що “саме на квартирі Д. Кравцова М. 
Грушевського було заарештовано у березні 1931 р.” (Див.: В. Пристайно, Ю. Шаповал, 
Михайло Грушевський: Справа “ УНЦ ” і останні роки (1931-1934), Київ, 1999, стор. 106).

Євфимовський переїхав до Харкова восени 1930 року після звільнення (в 
результаті чистки) з посади штатного наукового співробітника Історично-географічної 
комісії ВУАН. У 1930-1932 pp. був науковим співробітником Науково-дослідного 
інституту історії української культури ім. акад. Д.І. Баталія.
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Читаю далі: “Поступило від Сенату, секретних справ його архіву”. 
Зацікавленість небувала. Дзвоник про закінчення роботи, знаєш, що 
треба, як кажуть, згортати вудочки, а здавати справу не хочеться, 
бажання одне: читати сторінку за сторінкою, аркуш за аркушем. Але 
нічого не поробиш. Порядки чужого манастиря існують для всіх, і 
треба їм підкорятися. З важкими переживаннями провів ніч, а потім і 
ранок, поки не дочекався початку занять наступного дня. І так майже, 
майже тиждень. З допомогою деяких товаришів і знайомих зібраний 
був великий і надзвичайно цікавий матеріял. Особливо цікавою 
виявилась та його частина, яка переконливо свідчила про зв’язки руху з 
українським народом.

Про свою знахідку повідомив Катедру, її керівництво. Понад 
всі сподівання, все виявилось неймовірною сенсацією. Справді, до 
останнього часу в українській науці існувала стара тематика, а тут 
з’явилась можливість обновити її майже повністю новою, сучасною, 
передовою, прогресивною. Від мене вимагали міркувань, ділових, 
реальних. Окрилений першим успіхом, хай навіть частковим, я із 
захопленням взявся за “міркування”. Пройшло два-три дні, і в моїй 
голові вони набрали наступного вигляду: написати працю у 
відповідності з матеріялами під назвою “Україна і Разінський рух” 
(аркушів на 15-20) і підготувати “Збірник матеріялів про Разінський 
рух в Україні”. Схематичний плян цих варіянтів був відправлений до 
Києва. Невдовзі отримав відповідь: плян цей затверджений, але було б 
бажано, щоб автор доповів про роботу на Катедрі. Публікація і того, й 
іншого гарантувалась Академією наук.

Для підготовки до друку Збірника, який чомусь вважався 
особливо важливим, була створена спеціяльна комісія8 на чолі з 
науковим співробітником Академії М.М. Ткаченком9 і секретарем К. 
Лазаревською1 . Тепер все залежало від мене. Чим скоріше будуть 
підготовлені для подальшої обробки матеріяли, тим скоріше вони 
будуть передані до друку. А від мене вимагалась не лише первинна 
обробка і підготовка матеріялів, але й вступ до Збірника і загальне 
редагування. Робота ускладнювалась, терміни не витримувались і 
переносились з одного числа на інше. Проте це не змінило ні ставлення 
до цього питання, ні ставлення керівництва Академії до нововведення 
катедри історії України в своїй тематиці. Здавалось, все йшло нор

8 Тут Д. Кравцов дещо перебільшує. Археографічна комісія, у пляни якої було 
внесено видання збірки документів з історії разінського руху в Україні, існувала з 1921 р.

9 Ткаченко Микола Михайлович (1892-1965) -  український історик, 
літературознавець, археограф. У 1924-1927 рр. -  аспірант, у 1927-1930 -  науковий 
співробітник НДКІУ. Одночасно працював у Археографічній комісії (а у 1931-1933 рр. 
був її керівником), Історично-географічній комісії (звільнений 1931 р.).

10 Лазаревська Катерина Олександрівна (1879-1940) -  український історик, 
археограф. У 1920-х -  на початку 1930-х рр. працювала в Археографічній комісії ВУАН, 
у 1930-1933 рр. була її секретарем.
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мально в житті Академії, й інших наукових установ країни. [Однак] на 
низку вчених, особливо гуманітарних наук, посипались звинувачення у 
відхиленні від вказівок Уряду і Партії від правильного здійснення 
національної політики. Що було там насправді, я не знаю, так як був у 
Москві і жив тільки чутками. Але відомо одне, що невдовзі на 
Погодинку стали приїжджати один за іншим: спочатку Денисенко11, 
потім Стешенко12 і ще одна співробітниця. Всі вони розраховували на 
якусь допомогу з боку “Московського філіялу” Академії наук УСРР. 
Але коли переконались у неможливості [змінити] своє становище, що 
похитнулось, почали влаштовуватись на роботу до Академії наук 
СРСР, і декому справді пощастило. їх прийняли на роботу до Комп
лексних партій по вивченню виробничих сил країни. В основному це 
північні райони нашого Заполяр’я13.

Приблизно така ж доля спіткала і керівника Катедри історії 
України академіка М.С. Грушевського. Відсторонений від всіх посад 
обох Академій (УСРР і СРСР)14, в один прекрасний день постукав у 
двері і, разом зі своєю родиною -  жінкою Марією Сильвестрівною і 
дочкою Катериною Михайлівною15, увійшов до квартири. Очевидно, 
над ним було встановлено відповідний нагляд16. Інакше пішло життя і в 
експедиції. Припинилось її фінансування, що зразу ж відбилося на всій 
діяльності цього філіялу Археографічної Комісії. Відмовились пра
цювати майже всі копіїстки. Життєві сили покидали весь організм 
експедиції з невимовною швидкістю.

3. Важко переживав все, що відбувалось, М.С. Грушевський. 
Розгубленість і незрозуміла відчуженість оволоділи ним повністю. 
Нервове потрясіння нагадало про себе раніше, ніж щось інше, що 
відразу ж відбилося на серцевій діяльності і особливо на зорі. Був час, 
коли він цілими днями сидів на ліжку із зав’язаними рушником очима, 
не впізнавав відвідувачів і про щось думав, опустивши голову нижче,

11 Денисенко Василь Семенович (1896-1964) -  український історик, етнограф. 
У 1927-1930 рр. -  аспірант НДКІУ, захистив промоційну працю у липні 1930 р. У 1930- 
1933 рр. працював в Культурно-історичній комісії ВУАН, звільнений з ВУАН у 1933 р.

2 Можливо, Д.О. Кравцов мав на увазі Степанишину Оксану Михайлівну 
(1895-?) -  українського історика, ученицю М.С. Грушевського, яка у 1925-1928 рр. була 
аспірантом, а у 1928-1930 рр. -  науковим співробітником НДКІУ. У 1930-1933 пра
цювала науковим співробітником Комісії для вивчення соціяльно-економічної історії 
України. Звільнена з ВУАН 1 серпня 1933 р.

13 Мова йде про В.С. Денисенка, який влаштувався науковим співробітником 
Полярної експедиції і у 1934-1944 рр. працював на Салехарді. У 1939-1944 рр. він був 
директором Ямало-Ненецького окружного (Заполярного) музею.

14 Офіційно М.С. Грушевський своїх звань та посад позбавлений не був.
15 Грушевська Катерина Михайлівна (1900-1943) -  український етнограф, 

фольклорист. Разом із батьком та матір’ю у 1931-1934 рр. жила у Москві.
16 Не знав Д.О. Кравцов, що нагляд було встановлено не лише за М.С. Грушев- 

ським, а й за ним самим. Див.: В. Пристайко, Ю. Шаповал, Михайло Грушевський: 
Справа “УНЦ” і останні роки (1931-1934).., стор.106.
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ніж робив це раніше. Не обійшли труднощі, що настали, й мене. До 
мене висувались вимоги, що були складніші одна за одну. Відраду 
доводилось шукати у читальній залі Древлєхранилища. Незважаючи на 
відсутність грошей, я продовжував працювати над виявленням 
документів про Булавінське постання і його зв’язок із Запоріжжям. Все 
було новим і дуже цікавим. Однак і тут все закінчилось несподівано і 
начебто випадково. Через різні обставини я змушений був покинути 
Москву і поїхати до Ленінграду. А через кілька років залишити і його, 
щоб відправитись “для посилення краю науковими кадрами”, 
перебратися до Куйбишева, де вже жили батьки моєї дружини. 
Працюючи у Середньоволзькому Геологічному управлінні, я звернув 
увагу на матеріяли геологічних партій, що були по суті “без
притульними”. І тут виникло рішення: узагальнити все це у збірник 
“Будівельні матеріяли Середнього Поволжя”. Тим більше, що в органах 
“Розвитку виробничих сил” вже ходили чутки про будівництво 
“Куйбишевської ГЕС”. За якийсь час робота була закінчена, загальним 
обсягом більше 40 друкованих аркушів. А коли справді почалось 
створення цього великого і важливого об’єкту, узагальнюючий збірник 
був визнаний кращим і використаний повністю.

Одночасно виконувалась робота і по систематизації зібраних 
матеріялів, і перетворення їх у життя, особливо під час будівництва 
Куйбишевської гідроелектростанції.

До цього періоду відноситься і продовження виконання робіт 
за домовленістю, напр., з Інститутом економіки “Соціяльно-економіч- 
ний розвиток Середнього Причорномор’я та Криму”, “Запорожці у 
Булавінському повстанні” та ін. Цікавою виявилась праця по 
Разінському руху. Представлена до Міністерства вищої і середньої 
освіти, [робота] викликала великий інтерес у низки його працівників. 
Словом, де б я не був, до якого б кутка країни не потрапляв, завжди 
намагався познайомитися з новинками архівосховищ. Так, у Глу- 
хівському обласному архіві був виявлений цілий фонд під назвою 
“Справи Середнєбудського17 бойового району”, що стосувались 
окупації України німцями у 1918 році. Тут і рекомендація Голови Ради 
Народних Комісарів В.І. Леніна, і працівника Міністерства Внутрішніх 
Справ, таких як Спірідович тощо. Особливо цінним є лист німецьких 
в’язнів Веймарської в’язниці до радянських червоноармійців про життя 
німецьких комуністів та їх наміри продовжувати боротьбу до перемоги. 
А у Іркутському архіві знайдено цілу справу “Спогадів про Роменське 
повстання у 1905 р.” російського емігранта, який утік у Монголію.

Але особливо багато матеріялів, що стосуються минулого 
дореволюційного і післяреволюційного періоду, виявлено у ленін
градських архівах, головним чином у Центральному державному архіві

17 Можливо, Середньобугского?
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світового значення18 і архіві Академії наук СРСР. Тут дуже добре 
представлені історія, література, економіка і культура України. 
Великий інтерес має і Воєнно-Морський архів19. У ньому зберігаються 
матеріяли не тільки про створення Чорноморського флоту і зв’язків 
його з іншими державами, але й [дані про] соціяльно-економічний 
розвиток всього півдня України. Виключно цікавою є “Справа про 
Задунайську Січ” [про] життя козацтва під турецькою державою, їх 
[козаків] життя і побут. Адже про цей період запорозьких козаків після 
розгрому Січі ми майже нічого не знаємо, а тут розповідає про них сам 
полковник Білецький, який виїхав до російських володінь як делегат з 
проханням прийняти у підданство та дозволити повернутися на 
колишні місця або на Кубань.

Не менш цікавим треба вважати і фонд про утечі селян у 1825 
р. на Урал та у Зауралье для поселення на цілинних землях Казахстану. 
Втечі були масовими, що охопили всі центральні чорноземні області, 
Поволжя та інші райони. В ньому [у русі] брали участь не лише 
чоловіки, але й жінки, не тільки селяни, але й робітники та міська 
біднота. Так, у документах прямо сказано, що [не тільки] всі робітники 
Сизранської суконної фабрики лишили роботу і пішли, але і в значній 
частині робітні люди Новобуянської фабрики. Важливо відзначити, що 
їх підтримували також учні вищих навчальних закладів та ліцеїв. Це в 
Ніжинській гімназії, точніше ліцеї, де в цілому навчались діти міл- 
копомісних дворян, була створена студентами, які виявили непокору 
владі, [пісня]:

“О Боже! Коль ты еси,
Всех царей в грязь меси,
Кинь под престол!
Кинь под престол!
Сашеньку, Машеньку,
Мишеньку, Костеньку 
И Николашеньку 
На кол посади”.

4. Але ось почалась війна з фашистською Німеччиною. По
дальша підготовка всіх матеріялів про селянські рухи та їхні зв’язки з 
Україною, Разіна та Булавіна, була призупинена. Розгублені спів
робітники як-небудь зібрали теки з документами, що лежали на їхніх 
столах, та у спішному порядку передали їх до ЦНБ (вул. Короленка, 
62), і на цьому закінчився весь трудомісткий процес видавничої 
діяльносте. Так вони й пролежали там всю війну, а коли вигнали 
окупантів з усієї української території і звільнили Київ, треба було 
братися за істотні розділи відбудовчих робіт, а не за якісь там справи 
про друк статей та збірників. Цим і скористались підприємливі люди,

18 Ймовірно, мова йде про Центральний державний історичний архів СРСР.
19 Правильно: Центральний державний архів Воєнно-морського флоту СРСР.
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на кшталт аспірантки К. Стецюк20 та її керівника проф. М. Петров- 
ського21, розпорошили все і взяли необхідне для дисертації, 
віддрукували її, дисертацію, і увіпхали, як додаток, більше десяти (11) 
найкращих документів та видали їх за свої. Потрапив екземпляр 
дисертації і до Москви, у те ж Древлєхранилище, до не менш спритної, 
а, мабуть, що й більше, тов. Швецової. І пішла писати губернія... 
Спочатку один том (1954 р.), а згодом і інші*. Останній том у 1957 р. 
Так безславно й перейшло першовідкриття з Києва до Москви, завдяки 
недалекоглядності деяких керівників Академії наук УРСР.

5. Закінчуючи короткий огляд діяльносте своєрідної організації 
наукової праці у Москві, де розташовувалось найкраще в світі 
архівосховище, відоме під назвою “Древлєхранилища” або “Архіву 
Давніх Актів”, мені б хотілося відзначити її цілеспрямованість, велике 
наукове і практичне значення, і глибокий теоретичний і практичний 
зміст всього задуманого заходу. Не їхня провина, що він проіснував 
лише кілька років, хоча плянувався на довший час, а можливо, що ця 
експедиція могла стати якимось постійним філіялом Академії наук 
УСРР в столиці братньої республіки Москві, а далі і в Ленінграді.

У цих своєрідних спогадах про Археографічну Експедицію 
взятий трохи більший період, ніж треба було. Це пояснюється тим, що 
я, як основний працівник в ній, свідомо або несвідомо, продовжував 
вважати себе її членом, виконуючи ті ж завдання, що були поставлені 
спочатку: збір матеріялів з історії, літератури, економіки і культури, де 
б вони не знаходились: в Москві, Ленінграді, Куйбишеві або Іркутську. 
Важливо, що вони є, і виписки або копії їх повинні бути у Києві.

Кілька років тому я передав у дар свої накопичення Академії 
наук УРСР, яка з подякою прийняла їх. Частину я вже відправив (це 
понад те, що було відправлено у свій час на катедру), інша частина 
поки що затримується через незалежні від мене обставини. З руко
писного відділу ЦНБ Академії наук я періодично отримую повідом
лення, що бандеролі і посилки надходять без особливої затримки, 
матеріял дуже цінний і потрібний. Чекають ще, і чим скоріше [він] буде 
надісланий, тим краще.

Ленінград, 1 .III. 1980.

20 Стецюк Катерина Ісаківна (1905) -  український історик. 3 1938 р. працювала 
в Інституті історії України АН УРСР. У 1941 р. захистила кандидатську дисертацію на 
тему “Вплив повстання Степана Разіна на Україну”.

21 Петровський Микола Неоновим (1894-1951) -  український історик. 
Працював в Інституті історії України АН УРСР з 1937 р. У 1942-1947 рр. -  директор 
Інституту.

* Монографію (418 стор.) написано і підготовлено до друку у 1940 р. Другу 
роботу, значно розширену з додатком повстання Булавіна, виконано пізніше. (Примітка 
Д. Кравцова).
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АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В МОСКВУ ДЛЯ 
СБОРА АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ, 

ЭКОНОМИКЕ И КУЛЬТУРЕ УКРАИНЫ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. Идея создания Археографической экспедиции возникла на 
кафедре Истории Украины Академии наук УССР, по всей вероятности, 
с первых дней ее основания. Это объясняется тем, что украинские 
архивы не отличались полнотой названных материалов, а в русских 
(Московских и Ленинградских) оно было поставлено великолепно. 
Ускоренными темпами вопрос этот стал продвигаться вперед сразу же 
после прихода к руководству кафедрой академика М.С. Грушевского. 
Это относится, примерно, к 1924-25 гг. Можно полагать, что в 
ускорении и интенсивности изучения истории, литературы, хозяйства и 
культуры Украины широкую поддержку оказывали все ученые 
Академии, особенно ее руководство: академики Корчак-Чепурковский, 
Воблый, Фомин, Шмальгаузен и др.

Первоначально для организации деятельности работы экспеди
ции в Москву были отравлены: секретарь кафедры С. Глушко и 
сотрудник Археографической комиссии В. Юркевич. Они ознакоми
лись там с условиями работы в Древлехранилище, публичной библио
теке, а также [интересовались] жилищно-бытовыми вопросами. Начало 
было положено и в какой-то степени закреплено, а вскоре после их 
возвращения отправлены уже на более продолжительный срок другие 
лица. Это будут: прибывший из Чернигова В. Евфимовский и местный 
работник Д. Кравцов. Но так как все это дело было пока новое (в тех 
масштабах, какие поставлены были кафедрой), трудностей оказалось 
немало. Здесь и новизна самого предмета, и отдаленность основной 
базы (кафедры) и, самое главное, жилищно-бытовые условия. И если В. 
Евфимо[в]ский временно остановился у знакомых, я вынужден был 
поселиться в Доме ученых. Правда, по прошествии некоторого времени 
усилиями Академии Наук была снята комната у местного гражданина в 
Тополевой переулке. Там мы и жили вдвоем с Евфимовским до 
приобретения Кафедрой своего собственного помещения на Погодин
ской ул.

Работа в Древлехранилище началась с первых же дней по 
прибытии в Москву. Она заключалась в изучении самого вопроса 
археографии (экспедиция на длительное время [стала] почти филиалом 
археографической комиссии в Москве), знакомстве с описями доку
ментов, чтении специальной литературы в архивных библиотеках и, 
наконец, выявлении и отборе украинских материалов. По нашему тре
бованию из архивохранилищ нам стали приносить «Малороссийские



396 ДМИТРО КРАВЦОВ

дела», «Малороссийские грамоты», «Дела Малороссийского приказа», 
«Белгородский», «Севский» и другие столы, «Разрядный Приказ», 
«Тайный Приказ», Польские, Крымские, Турецкие, Шведские и др. 
Приказы и дела. В целях рационализации научной работы и избежания 
ошибок в ней, приходилось составлять картотеку опубликованных до
кументов. Все эти, казалось бы, мелкие вопросы, значительно облегча
ли нахождение нужных материалов и полностью себя оправдали.

Отобранные нами материалы фиксировались на особых листах, 
с указанием [названия] каждого документа, его начала и окончания, и 
потом передавались специальным работникам (копиисткам) для 
переписывания, на предмет отправки потом в Киев, в адрес Кафедры. В 
разное время таких работниц было разное количество, но почти 
постоянными были: сестры Шуйские -  Мария и Елизавета, Е. Балан
дина и К. Гродская. Переписанные материалы тщательно сверялись и 
потом уже отправлялись в адрес кафедры. Работа в Древлехранилище 
начиналась в 10 час. утра и продолжалась до позднего вечера. В 
утренние часы приходилось заниматься в Публичной библиотеке или 
изучать иностранные языки (Институт или курсы).

Прошло немало времени, и в Москву снова приехали Глушко и 
Юркевич, но теперь у них были не научные, а хозяйственно-бытовые 
[вопросы]. В столице началось жилищно-кооперативное строительство, 
и при содействии общественных организаций Киева и Москвы, а 
точнее -  Академии наук УССР и СССР -  экспедиция поставлена была 
на учет (на очередь) и через определенное время в новом доме по ул. 
Погодинка, № 2/3, в 3-х комнатной квартире отведено было местными 
властями две комнаты. Тов. Евфимовского в это время уже не было в 
Москве, он переехал в Харьков и поступил научным сотрудником на 
кафедру истории Украины, которой руководил в то время академик Д. 
Багалий. Выделенное для экспедиции помещение (жилплощадь из двух 
комнат) с ведома Академии наук УССР, предложено было занять мне, 
как оставшемуся в Москве и не имевшему там жилплощади. Вскоре 
переехала ко мне и жена с маленькой дочерью и мы, теперь уже 
втроем, разместились в этой квартире. А так как Киевскую 
жилплощадь необходимо было передать местному горсовету, за мной 
сохранилось право (юридическое) жителя столицы.

2. Проходили недели, месяцы, а за ними годы. Археография, 
как своеобразная научная дисциплина, меня интересовала все больше и 
больше. И действительно, что только не найдешь в делах Древлехра
нилища (как и других архивов). Здесь и секретные дела администрации 
провинций с центральной властью, и вспомогательная, и иногда и 
главная роль духовенства, религии и многое, многое другое. Все это в 
первозданном, не всегда полностью сформировавшемся виде. В 
качестве примера возьмем грамоты (точнее письма) епископа Исаия 
Копинского, «экзарха всей Малороссии», одно от 19 генваря 1625 , а
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другое от 21 мая 1626 г. патриарху Филарету. О чем он пишет? Здесь и 
просьба о помощи на бедные украинские монастыри, и напоминание о 
близости двух братских народов, и намек на сближение их в будущем. 
Много таится в этих поистине уникальных хранилищах различных 
материалов об Украине, ее прошлом и настоящем.

Однажды, просматривая столбцы и связки Разрядного приказа, 
я обратил внимание на восстание крестьян под руководством Ст. 
Разина. Читаю дальше: «Поступило из Сената, секретных дел его 
архива». Заинтересованность небывалая. Звонок об окончании работы, 
знаешь, что надо, как говорят, сворачивать удочки, а сдавать дело не 
хочется, желание одно: читать страницу за страницей, лист за листом. 
Но ничего не сделаешь. Порядки чужого монастыря существуют для 
всех, и им надо подчиняться. С тяжелыми переживаниями провел ночь, 
а затем и утро, пока не дождался начала занятий следующего дня. И так 
почти, почти неделя. С помощью ряда товарищей и знакомых собран 
был большой и крайне интересный материал. Особенно интересной 
оказалась та его часть, которая убедительно свидетельствовала о связи 
движения с украинским народом.

О своей находке сообщил Кафедре, ее руководству. Сверх 
ожидания, все оказалось неимоверной сенсацией. В самом деле, до 
последнего времени в украинской науке существовала старая тематика, 
а тут появилась возможность обновить ее почти полностью новой, 
современной, передовой, прогрессивной. От меня требовали сообра
жений, деловых, реальных. Окрыленный первым успехом, пусть даже 
частичным, я увлеченно принялся за «соображения». Прошло два-три 
дня, и в моей голове они приняли следующий вид: написать работу в 
соответствии с материалами под названием «Украина и Разинское 
движение» (лл. на 15-20) и подготовить «Сборник материалов о 
Разинском движении на Украине». Схематический план этих вариантов 
был отправлен в Киев. Вскоре получен был ответ: план одобрен, но 
желательно, чтобы автор доложил о работе на Кафедре. Опубликование 
и того, и другого гарантировалось Академией наук.

Для подготовки к печати сборника, который почему-то 
считался особенно важным, была создана специальная комиссия, во 
главе с научным сотрудником Академии Н.М. Ткаченко и секретарем 
Е. Лазаревской. Теперь все зависело лишь от меня. Чем скорее будут 
подготовлены для дальнейшей обработки материалы, тем скорее они 
будут переданы в печать. А от меня требовалось не только первичная 
обработка и подготовка материалов, но и вступление к Сборнику и 
общее редактирование. Работа осложнялась, сроки не выдерживались и 
переносились с одной даты на другую. Однако это не изменило ни 
отношения к поставленному вопросу, ни отношения Руководства 
Академии к новшеству кафедры истории Украины в своей тематике. 
Казалось, все шло нормально в жизни и Академии, и других научных
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учреждений страны. На ряд ученых, особенно гуманитарных наук, 
посыпались обвинения в отклонении от указаний Правительства и 
Партии от правильного осуществления национальной политики. Что 
было там в действительности, я не знаю, так как был в Москве и 
питался только слухами. Но известно одно, что вскоре на Погодинку 
стали приезжать один за другим: сначала Денисенко, потом Стешенко 
и еще одна сотрудница. Все они рассчитывали на какую-то помощь со 
стороны «Московского филиала» Академии наук УССР. Но когда 
убедились в невозможности [поправить] свое пошатнувшееся положе
ние, начали устраиваться на работу в Академию наук СССР, и кое-кому 
действительно повезло. Их приняли на работу в Комплексные партии 
по изучению производительных сил страны. В основном это северные 
районы нашего Заполярья.

Примерно такая же участь постигла и руководителя Кафедрой 
истории Украины академика М.С. Грушевского. Отстраненный от всех 
должностей обеих Академий (УССР и СССР), и в один прекрасный 
день постучал в дверь и вместе со своей семьей -  женой Марией 
Сильвестровной и дочерью Екатериной Михайловной вошел в квар
тиру. Очевидно, над ним был установлен определенный надзор. По- 
иному пошла жизнь и в экспедиции. Прекращено было финанси
рование ее, что сразу же отразилось на всей деятельности, этого 
филиала Археографической Комиссии. Отказались работать почти все 
копиистки. Жизненные силы оставляли весь организм экспедиции с 
неимоверной быстротой.

3. Тяжело переживал все происходящее М.С. Грушевский. 
Растерянность и непонятная отчужденность овладели им полностью. 
Нервное потрясение напомнило о себе раньше, чем что-либо другое, 
что сразу же сказалось и на сердечной деятельности, и особенно на 
зрении. Было время, когда он целыми днями сидел на кровати с 
завязанными полотенцем глазами, не узнавал вошедших и о чем-то 
думал, опустив голову ниже, чем делал это раньше. Не обошли 
наступившие трудности и меня. Ко мне предъявлялись требования 
одно сложнее другого. Отраду приходилось находить в читальном зале 
Древлехранилища. Несмотря на безденежье, я продолжал работать по 
выявлению материалов о Булавинском восстании и связи его с 
Запорожьем. Все было новым и крайне интересным. Однако и здесь все 
закончилось неожиданно и как будто случайно. В силу ряда 
обстоятельств я вынужден был оставить Москву и уехать в Ленинград. 
А через несколько лет оставить и его, чтобы отправиться «для 
усиления края научными кадрами, перебраться в Куйбышев, где уже 
жили родители жены. Работая в Средне-Волжском Геологическом 
Управлении, я обратил внимание на материалы геологических партий, 
являющихся по существу «беспризорными». И здесь возникло 
решение: обобщить все это в сборник «Строительные материалы
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Среднего Поволжья». Тем более, что в органах «Развития производи
тельных сил» уже носились слухи о строительстве «Куйбышевской 
ГЭС». По прошествии некоторого времени она была закончена, общим 
объемом свыше 40 п[ечатных] л[истов]. А когда действительно 
началось создание этого крупного и важного объекта, обобщенный 
сборник был признан лучшим и использован полностью.

Одновременно производилась работа и над систематизацией 
собранных материалов и претворением их в жизнь, особенно во время 
строительства Куйбышевской гидроэлектростанции.

К этому же периоду относится и продолжение выполнения 
работ по соглашению, напр., с Институтом Экономики «Социально- 
экономическое развитие Северного Причерноморья и Крыма», «За
порожцы в Булавинском восстании» и др. Интересной оказалась работа 
по Разинскому движению. Представленная в Министерство высшего и 
среднего образования, [рукопись] вызвала интерес у ряда его работ
ников. Словом, где бы я ни был, в какой бы уголок страны не попадал, 
всегда стремился познакомиться с новинками архивохранилищ. Так, в 
Глуховском областном архиве был выявлен целый фонд под названием 
«Дела Серединобудского боевого района», относящийся к оккупации 
Украины немецкими оккупантами в 1918 году. Здесь и рекомендация 
Председателя] [Совета] Народн[ых] Комиссаров В. И. Ленина и 
работника Министерства] Внутренних] Дел, таких как Спиридович и 
др. Особенно ценным является письмо немецких узников Веймарской 
тюрьмы к советским красноармейцам о жизни немецких коммунистов 
и намерении их продолжать борьбу до победного конца. А в Иркутском 
архиве найдено целое дело «Воспоминаний о Роменском восстании в 
1905 году» бежавшего в Монголию русского эмигранта.

Но особенно много материалов, относящихся к прошлому 
дореволюционному и послереволюционному периоду, выявлено в 
Ленинградских архивах, главным образом в Центральном Государ
ственном архиве мирового значения и архиве Академии наук СССР. В 
них очень хорошо представлены история, литература, экономика и 
культура Украины. Большой интерес представляет и Военно-Морской 
архив. В нем хранятся материалы не только по созданию Черно
морского флота и связи его с другими государствами, но и [данные о] 
социально-экономическом развитии всего Юга Украины. Исключи
тельно интересным является «Дело о Задунайской Сечи», жизни 
казачества под турецким государством, их жизни и быте. Ведь об этом 
периоде запорожских казаков после разгрома Сечи мы почти ничего не 
знаем, а здесь рассказывает о них сам полковник Белецкий, выехавший 
в русские владения как делегат с просьбой о принятии в подданство и 
возвращении на прежние места или на Кубань.

Не менее интересным следует признать и фонд о бегстве 
крестьян в 1825 г. на Урал и в Зауралье, с целью поселения на це
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линных землях Казахстана. Бегство было массовым, охватившем все 
центр[ально]-черноземные области, Поволжье и другие районы. В нем 
принимали участие не только мужчины, но и женщины, не только 
крестьяне, но и рабочие и городская беднота, Так, в документах прямо 
указано, что [не только] все рабочие Сызранской суконной фабрики 
бросили работу и ушли, но и в значительной части работные люди 
Ново-буянской фабрики. Важно отметить, что их поддерживали также 
учащиеся высших учебных заведений и лицеев. Это в Нежинской 
гимназии, а точнее лицее, где в основном обучались дети мелко
поместных дворян, была сочинена оказавшими неповиновение властям 
студентами:

О Боже! Коль ты еси,
Всех царей в грязь меси,
Кинь под престол!
Кинь под престол!
Сашеньку, Машеньку,
Мишеньку, Костеньку 
И Николашеньку 
На кол посади.

4. Но вот началась война с фашистской Германией. Даль
нейшая подготовка всех материалов о крестьянских движениях и связи 
их с Украиной, Разина и Булавина, приостановлена. Растерявшиеся 
сотрудники кое-как собрали лежавшие на их рабочих столах папки с 
документами и в спешном порядку передали в ЦНБ (ул. Короленко, 
62), и на этом закончился весь трудоемкий процесс издательской 
работы. Так они и пролежали там всю войну; а когда выгнали 
оккупантов со всей украинской территории и освободили Киев, надо 
было браться за существенные разделы восстановительных работ, а не 
какие-то там дела о печатании статей и сборников. Этим и восполь
зовались предприимчивые люди, вроде аспирантки Е. Стецюк и ее 
руководителя проф. Н. Петровского, распотрошили все и взяли нужное 
для диссертации, отпечатали ее, диссертацию, и втиснули, в качестве 
приложения, больше десятка (11) лучших документов и выдали их за 
свои. Попал экземпляр диссертации и в Москву, в то же Древлех
ранилище, к не менее оборотистой, а может быть, и более, тов. 
Швецовой... И пошла писать губерния... Сначала один том (1954 г.), а 
потом и другие*. Последний том в 1957 г. Так бесславно и перешло 
первооткрывание из Киева в Москву, благодаря недальновидности 
некоторых руководителей Академии наук УССР.

5. Заканчивая краткий обзор деятельности своеобразной орга
низации научной работы в Москве, где имелось лучшее в мире архиво

* Монография (418 стр.) написана и подготовлена к печати в 1940 г. Вторая 
работа, значительно расширенная с добавлением восстания Булавина, выполнена позд
нее. (Примітка Д. Кравцова).
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хранилище, известное под названием «Древлехранилища» или «Архива 
Давних Актов», мне бы хотелось отметить его целенаправленность, 
большое научное и практической значение и глубокий теоретический и 
практический смысл всего задуманного мероприятия. Не их вина, что 
оно просуществовало всего несколько лет, хотя планировалось на 
более длительный период, а может быть, эта экспедиция могла бы 
стать каким-то постоянными филиалом Академии наук УССР в 
столице братской республики Москве, а в дальнейшем и Ленинграде.

В этих своеобразных воспоминаниях об Археографической 
Экспедиции взят несколько больший период, чем следовало. Это 
объясняется тем, что я, как основной работник в ней, вольно или 
невольно, продолжал считать себя ее членом, осуществляя те же 
задачи, что и поставлены были вначале: сбор материалов по истории, 
литературе, экономике и культуре, где бы они не находились: в 
Москве, Ленинграда, Куйбышеве или в Иркутске. Важно, что они 
имеются, и выписки или копии их должны быть и в Киеве.

Несколько лет тому назад я передал в дар свое накопление 
Академии наук УССР, которая с благодарностью приняла его. Часть я 
уже отправил (это сверх того, что было отправлено в свое время 
непосредственно на кафедру), остальная часть пока задерживается по 
независимым от меня обстоятельствам. Из Рукописного отдела ЦНБ 
Академии наук я периодически получаю сообщения, что бандероли и 
посылки приходят без особой задержки, материал весьма ценный и 
нужный. Ждут еще и чем скорее будет прислан, тем лучше.

Ленинград, 1 .III. 1980.


