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З автобіографії
Семена Даниловича Пількевича

25 грудня 1954 р.

. . . 1920 року “Комітет незаможних селян” відрядив мене на навчання

до м. Житомира, у Педагогічний технікум, який я закінчив у 1924 році.
Після закінчення технікуму призначений був учителем Барашівської
7-річної школи (Житомирська обл.) викладачем 5-7 класів. 1926 року був

призначений інспектором райнаросвіти Оленського району тієї ж області

та викладачем історії Олевської 7-річної трудшколи. На початку 1927 року

був обраний членом президії і призначений завідуючим райнаросвітою
Бозарського р-ну Житомирської області.

У вересні 1927 року поїхав учитися до Київського Інституту народної
освіти на факультет профосвіти. Після закінчення інституту в 1931 році
залишений був при цьому ж інституті аспірантом по кафедрі історії народів
СРСР. . . . 1932 року призначений був директором Київського Історичного
архіву і того ж року вступив до аспірантури при Центральному Архівному
управлінні УРСР, теоретичний курс якої закінчив у 1934 році.

1938 року призначений був деканом і ст. викладачем Київського

Педагогічного інституту і за сумісництвом працював директором середньої
школи №77 м. Києва.

. . . Після повернення з армії наприкінці 1945 року призначений був

директором Київського обласного архіву, а в лютому 1946 року призначений
начальником Архивного] відділу по Київській обл[асті]. З жовтня 1948 року

працюю Начальником Архівного Управління МВС УРСР.

25/ХП-54 [підпис]

ЦДАВО України, ф 14. on. 5,і. спр.163, арк. 52, 52 зв, 53. Автограф. Переклад з російської.

На першій сторінці обкладинки - відомий архівіст,

організатор та будівничий архівної справи в Україні
С. Д. Пількевич, сторіччя від дия народження якого

минуло 1997 року. З жовтня 1948 р. і до кінця 1969 р.

С. Д. Пількевич обіймав посаду начальника Архівного
управління при Раді Міністрів УРСР, був ініціатором і

організатором багатьох заходів, спрямованих на подальший

розвиток архівної справи в Україні. Автор ряду наукових та

науково-методичних праць.



6 98АРХІВИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ W ЖVI /ЖжЖ If ж

ЖУРНАЛ /

ВИДАЄТЬСЯ 3 1947 р.

ЗМІСТ

Указ Президента України “Про День працівників архівних установ" З
Збережімо архівно-документальну спадщину українського народу. На

запитання редакції відповідає начальник Головархіву України Р.Я.Пиріг 4

Статті та повідомлення

КУЛЕШОВ С.Г. Історичне документознавство: зміст та основні завдання

наукового напряму (до постановки проблеми) 9

ШМІДТ С.О. Архіви та історики-аматори 18

Дискусія про архіви

СЕЛІВЕРСТОВА К.Т. Яких фахівців потребуватимуть архіви у XXI столітті? 25

Публікації архівних документів
КУДЛА О.В. “Просвіта" в Україні на початку XX ст. (за документами

ЦДІАК України) 31
ПРИТУЛЯК П.П. Брестський мир у світлі невідомих документів ЦДАВО

України 41

Матеріалі до словника архівних діячів
ЮРКОВА О.В. Володимир Степанович Євфимовський: біобібліогра-

фічний начерк 45

Огляди джерел І документальні нариси

СРІБНЯК І., ЛУК’ЯНЕНКО О. З історії заснування Музею-архіву визволення

України 54
ТЮРМЕНКО 1.1. Архівні джерела з історії наукової школи професора

В.Перетца в Києві 58
КОКОШКО Ф.І. Культурно-освітні організації Півдня України (1917 -

кінець 1920-х рр.) 65

Доля українських архівів

БАЗАНОВА О.М. ЦДКФФА України: події і люди 73

У Міжнародній раді архівів

ЛОЭИЦЬКИЙ В.С. Україна в контексті міжнародного архівного спів-
робітництва (до 50-річчя Міжнародної ради архівів) 86

Використання архівних документів
ПРИЛЕПІШЕВА Ю.А. З історії підготовки міжреспубліканських та міжна-

родних збірників документів 93

Пошуки та знахідки в архівах
МАТЯШ І.Б. Археологічний інститут у Одесі: и^ааыанЕможлшодц 103



КРЯЧОК М.І. “Отдельное мнение" Опанаса Сластьона на захист
української мови 109

КРАВЧЕНКО В.М. Новий документ з історії міського судочинства в Києві

30-х рр. XVII ст 113

НЕПОМНЯЩИЙ А.А. Невідомі джерела до біографії Арсенія Маркевича ... 121

Архівна справа за рубежем
БЕЛА ЛЕКЛІ. Угорські архівні журнали "Leveltdri Kozlemdnyek” (“Архівні

відомості") та "Levdltdri Szemle" (“Архівний огляд") 128
РОБЕРТ СІДНЕЙ МАРТІН. Розвиток професійної освіти бібліотекарів і архі-

вістів у Сполучених Штатах: порівняльне дослідження (аналіз) 131

Наукові конференції, наради та семінари
Нарада-семінар керівників державних архівних установ України 134
ПАПАКІН Г.В. II Міжнародна наукова конференція “Гетьман Павло

Скоропадський та Українська Держава 1918 року" 139

МАРЧЕНКО Н.П., ЗАГОРЕЦЬКА О.М. Наукова конференція "Архівна та
бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.)" 141

ГРАНКІНА О.В. Науково-практична конференція “Архівно-слідчі справи
репресованих: науково-методичні аспекти використання" 145

Критика та бібліографія
МУШИНКА М, Монографія про державні нагороди України 149

[БУРНОСОВ В.Ф.І..СТУКАНОВ Є.М. Цінне дослідження й корисний навчаль-
ний посібник , 152

Інформація та хроніка
У ЦДАМЛМ України 160
ЗУБ ТІ. Ювілей Державного архіву Чернігівської області 164

Держархів Харківської області повідомляє 165

І Попова Онисія Кіндратівна) 167

Підготовленії на комп’ютерному обладнанні, наданому Інститутові української аркеоі рафії іа

джерелознавства ім. М.С. Грушевської о Національної академії наук України Українським науковим
інститутом Гарвардського університету та Фондом Катсдр Українознавства (ФКУ). Програма
українознавчих досліджень, фундатором якої с ФКУ, фінансується за рахунок благодійних пожертв
українських громад США і Канади.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Р.Я.ПИРІГ (головний редактор), Г.В.БОРЯК (заступник головного редактора),
Л.М.ВАСЬКО (заступник головного редактора), Л.А.ДУБРОВІНА, В.СЛОЗИЦЬ-
КИЙ, К.Є.НОВОХАТСЬКИЙ, Г.В.ПАПАКІН, П.С.СОХАНЬ, В.С.ШАНДРА,
Н.М.ЯКОВЕНКО, М.А.ПРИТИКІНА (технічний редактор)

Адреса редакції: 03680 МСП, Київ-110, вуй. Солом янська, 24. Тел. 277-45-22.

ЦЛМНД ЦДА України, 03680 МСП. Київ-110, вул. Солом янська. 24.
Здано до набору 2 L 10.98. Підписано до друку 02.11.99. Формат паперу 70x108 1/16. ОіЬсетний hdvk.

Умовн.фарбО’ВІдб, 15,57. Умови, друк. арк. 15,2. Обл,- вид, арк. 15,23. Наклад 300 . Зам. № Ю-2000

“Архіви України**, N'- 1-6. Науково-практичний журнал. Видається з 1947 р.

Свідоцтво про реєстрацію: КВ №5 від 07.09.93.

Редакція не завжди поділяє і очку зору авторів публікацій.
Засновники - Головне архівне управління України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського
Національної Академії наук України. © “Архіви України”, 1999



МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА АРХІВНИХ ДІЯЧІВ

о. а юркова

ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ ЄВФИМОВСЬКИЙ:
БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ НАЧЕРК

Цій людині в житті поталанило: архівіст Володимир Степанович

ЄвфимовськиЙ усе життя присвятив улюбленій справі. Та й нащадки про
нього не забули: не раз у роботах істориків згадувалося прізвище
В.С.Євфимовського1, є й біографічний начерк про історика2.

Але до останнього часу ми не знали долі дослідника після 1930 року.
Вважалося, що В.С.Євфимовський був репресований на початку 1930-х рр.3
(в архівно-слідчих справах колишніх колег історика є дані про те, що він

начебто “був засуджений у справі СВУ”4 тощо). Однак архівно-слідчої
справи на самого Володимира Степановича розшукати не вдавалося. А

подальші наші пошуки виявили, що В.С.Євфимовський прямих репресій
взагалі не зазнавав.

Володимир Степанович ЄвфимовськиЙ народився 11 липня 1899 р. у селі

Берестовці Борзнянського повіту на Чернігівщині у родині дяка-псалом-

щика. Середню освіту, як того і передбачало його соціальне становище,

здобував у Чернігівській духовній семінарії5. Після закінчення 5-річного
курсу навчання в семінарії у 1918 р. Володимир став студентом ніжинського

Історико-філологічного інституту кн. Безбородька, що за кілька років
перетворився на Ніжинський інститут народної освіти (ІНО). Але ці

пертурбації не завадили Євфимовському в 1922 р. успішно закінчити

історичний відділ факультету профосвіти: в його атестаті 35 відмінних

оцінок із 44 предметів, що викладалися6. Програма інституту була не з

легких: студенти вивчали грецьку, латинську, церковнослов'янську,
українську, російську, французьку, німецьку та слов'янські мови, історію,
географію, історію мистецтв тощо. Саме Інституту завдячував
В.С.Євфимовський грунтовним знанням російської, латинської, грецької, французької,
німецької, англійської та польської мов7.

В інституті студент під керівництвом проф. Г.А.Максимовича, що відразу
помітив великий інтерес В.С.Євфимовського до історії України, написав

кандидатську роботу “Суди і покарання ^Лівобережній Україні”, яка була
визнана відмінною. За поданням Г.А.Максимовича Володимира Степановича

по закінченні інституту залишили аспірантом у секції історії України
Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури і мови при

місцевому ІНО, що тільки-но була заснована. Науковець розпочинав глибоко

вивчати шляхетське землеволодіння й взагалі історію українського
шляхетства XVIII ст. на базі даних чернігівських архівів. Але наприкінці
1923 р. проф. Г.А.Максимович перейшов працювати до Кримського
університету, і В.С.Євфимовський залишився без керівника. Не бажаючи

© О. В. Юркова, 1999
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переривати аспірантської підготовки талановитого початківця, Г.

А.Максимович дав йому рекомендацію до Харківської науково-дослідної кафедри
історії української культури акад. Д.І.Багалія. У рекомендації Г.А.Максимо-

вичу вдалося напрочуд точно передбачити подальшу долю науковця:

“Євфимовський, який має гарні здібності і любов до наукових студій,
особливо архівних, буде дуже корисним працівником в галузі вивчення

української історіГ’8.
Бюро Харківської науково-дослідної кафедри на засіданні 21 січня

1924 р. ухвалило задовольнити прохання В.С.Євфимовського про

переведення його із Ніжинської кафедри і зарахувати аспірантом до своєї

установи9, але Науковий комітет Наркомпросу УСРР не знайшов можливим

затвердити його через надмірну завантаженість Харківської кафедри10.
З квітня 1923 р. В.С.Євфимовський розпочав свою службу в архівах.

Спочатку він працював ніжинським окружним інструктором Чернігівського
губернського архівного управління, згодом перейшов на посаду архівного
регістратора, пізніше - завідуючого бібліотекою та кабінетом наукових
занять і, нарешті, став завідуючим рукописним відділом Чернігівського
губернського історичного архіву11. Його безпосередня участь у всіх науково-

культурних заходах, які проводило губернське архівне управління
(організація виставок, створення історико-архівного гуртка при Ніжинському ІНО12
тощо), наукові студії із власної ініціативи дозволили керівництву
Чернігівського губархіву невдовзі констатувати, що “працею такого серйозного
співробітника, як т. Євфимовський, губарх цілком задоволений"|3.

Неабияке значення для поглиблення знань В.С.Євфимовського з

архівознавства мали Й короткотермінові курси, організовані при Київському

Центральному історичному архіві в серпні 1923 р. для працівників архівів
Вінниці, Одеси та Чернігова14. Молодий архівіст мав змогу прослухати
лекції з архівознавства, архівного законодавства, історії України тощо.

Під час занять науковець познайомився з проф. О.С.Грушевським, який

читав курси "Архіви УСРР” та “Українські архівні матеріали в західних

архівах"15.
Краєзнавець за покликанням, В.С.Євфимовський на початку 1920-х рр.

став активним членом Чернігівського наукового товариства. Його цікавило
все, що було пов’язано з історією Чернігівщини. Зосібна, у 1923 р. він бере
участь у архітектурно-археологічному вивченні Спасо-Преображенського
собору в Чернігові, допомагає завідуючому 2-м Чернігівським Радянським
музеєм (колишній історико-археологічний музей Чернігівської архівної
комісії) П.І.Смолічеву впорядковувати й каталогізувати експонати16.

Та найбільше В.С.Євфимовського приваблює архівна справа. Не

покладаючи рук в історичному архіві, він водночас опрацьовує матеріали
Чернігівського архіву Революції. На підставі знайдених там улітку 1924 р.
матеріалів дослідник написав і видрукував статтю “Селянський рух на

Чернігівщині у 1905 р."17, де окреслив динаміку селянських розрухів, а

також змалював найголовніші епізоди селянських заворушень.

Улітку 1924 р. Володимир Степанович встановлює зв’язок із

Археографічною комісією ВУАН, яку тоді очолював визначний український історик
акад. М.СГрушевський. Молодий дослідник починає виконувати доручення
комісії, зокрема складає картковий опис документів ХУІП ст. (універсалів,
грамот, купчих записів, духівниць, судових декретів та ін.) з архіву Чернігів¬
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ського дворянського зібрання. Лише за рік (з жовтня 1924 р. до жовтня'

1925 р.) ним було описано 800 документів1”.
У той же час В.С.Євфимовський стає позаштатним співробітником

Постійної комісії ВУАН для складання історично-географічного словника

української землі, директором якої був проф. О.С.Грушевський. Науковець
завзято збирає матеріали для написання історії міст та сіл Чернігівщини.

Імовірно, не без впливу Олександра Сергійовича Грушевського, який

присвятив багато часу дослідженню Румянцевського опису,

В.С.Євфимовський почав вивчати м. Стародуб на підставі цього цінного й унікального

історичного джерела. Переносячи на картки відомості про стародубські
двори, він дуже жалкував, що в Чернігові тоді зберігалася лише перша

частина опису Стародубу19.
Сумлінна праця історика-архівіста не пройшла повз увагу М.С.Грушев-

ського. Вчений саме в цей час створював свою Науково-дослідну кафедру
історії України, що мала готувати високопрофесійних фахівців (кафедра
була затверджена Науковим комітетом НКО УСРР у жовтні 1924 р.). І

кандидатуру В.С.Євфимовського як майбутнього аспіранта кафедри
М.С.Грушевський уважав вповні придатною.

Та й сам Володимир Степанович прагнув продовжувати свою освіту.
Навчання ж у найбільшого авторитета історичної науки України було для

нього таким бажаним після перерваного аспірантського стажу в Ніжинській

кафедрі.
Отже, у лютому 1925 р. В.С.Євфимовський подав заяву20 і був

зарахований кандидатом у аспіранти науково-дослідної кафедри М.С.Грушевсь-
кого. Проте того року наукову працю дослідника дещо загальмувала
обов'язкова служба в Червоній армії21. Але, повернувшись до улюбленої
справи, дослідник присвятився розшукам по чернігівських архівах
матеріалів до історії гайдамацьких рухів. В архіві колишнього

Чернігівського окружного суду він знайшов справу Генерального Суду 1752 р. про

гайдамаку Семена Тихого. Результатом дослідів стала стаття “Гайдамака
Семен Тихий перед Генеральним судом (1752-3)", яка після розгляду її

керівником секції методології й соціології обгрунтування історії Науково-
дослідної кафедри професором О.Ю.Гермайзе (а він спеціально досліджував
гайдамаччину) була надрукована в часопису “Україна”22.

1926 р. В.С.Євфимовський продовжував свою активну архівну працю,

зокрема опрацьовував томи Румянцевського опису, які зберігалися в

Чернігівському історичному архіві. З його справоздаиня про цю працю в

лютому 1926 р. дізнаємося, що протягом того місяця досліднику вдалося
описати 79 документів XVII століття, що стосувалися Городницької,
Сосницької, Мринської, Ніжинської, Кролевецької, Стародубської, 1-ої

Почепської, Топальської і Новгородської сотень23.
■Тоді ж до Історично-географічної комісії надійшли грунтовні нариси,

присвячені рідним містам історика - містечкам Березному та Борзні24. А в

червні того ж року до них додалися описи мм.Бахмача та Воронежа25.
У червні 1926 р. акад. М.С.Грушевський подав до Укрнауки клопотання

Науково-дослідної кафедри історії України про зарахування
В.С.Євфимовського аспірантом, відзначаючи, що дослідник “до аспірантури вповні

підготовлений”26. А вже 31 грудня Президія Укрнауки це клопотання

задовольнила27.
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На кафедрі основним предметом дослідів В.С.Євфимовського стала тема

"Московські воєводи в українських містах у другій половині XVII ст.”28.

Згодом вона хронологічно звузилася до часів Богдана Хмельницького29.

Прагнучи розкрити її якнайкраще, науковець вивчав внутрішнє життя та

політичні відносини в Україні у другій половині XVII ст., звертаючи

особливу увагу на українсько-російські взаємини. Дослідник багато

працював і в архівах над вивченням актового матеріалу.
У великій пригоді В.С.Євфимовському стала участь у роботі

Археографічної експедиції до московського “Древлехранилища” Центрархіву РСФРР

(таку назву у 1920-ті роки мали об'єднані колишні архіви Міністерства
юстиції та закордонних справ). Загалом, Археографічна експедиція, яка

була організована Археографічною комісією ВУАН та Науково-дослідною
кафедрою історії України, -

окрема тема для дослідження30. Відзначимо

лише, що, мабуть, жоден із її учасників не прислужився експедиції так, як

Володимир Степанович.

Проводячи підготовчі роботи до видання автентичних універсалів
Б.Хмельницького як 1-го тому “українського дипломатарію", дослідник у
1927-1928 рр. склав повний реєстр усіх відомих із попередніх друкованих

джерел і знайдених за попередні роки як в архівосховищах СРСР, так і за

кордоном універсалів гетьмана з точним означенням їх автентичності, місця

зберігання, попередніх публікацій тощо. Окремо ним було складено й

аналогічний реєстр листів Б.Хмельницького державно-дипломатичного
характеру31.

Знання та навички архівіста допомагали й під час пошуку документів
(евристична археографія), і при виконанні камерально-археографічної та

просто архівно-впорядкувальної роботи, адже документи (стовбці), з якими

працювали дослідники, не мали попереднього реєстру, сторінки були
надзвичайно переплутані тощо32. Співробітники експедиції описували

стовбці за схемою, складеною В.С.Євфимовським. Так, 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
перевірити по картках каталогу (чи нема цього документа на картці, 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”33.
Тільки одна ця схема дає можливість уявити обсяги робіт, які виконували

учасники Археографічної експедиції.
Але була ще й необхідність перевірки скопійованих матеріалів: на

передачі тексту документів “буква в букву" при публікації збірок джерел
особливо наполягав акад. М.С.Грушевський. Крім того, Михайло Сергійович
використовував віднайдені документи при написанні чергових томів “Історії
України-Руси". І, оскільки збірки джерел з різних причин готувати до друку

було важче, виходило так, що документи вперше використовувались у

синтетичній праці М.С.Грушевського.
Надзвичайно пунктуальний і відповідальний в усьому, що стосувалося

дорученої йому праці, В.С.Євфимовський з цього приводу восени 1927 р.

пропонував М.С.Грушевському: “Пишучи далі історію Хмельниччини, Ви

наводите мабуть у своїй праці уривки з тих документів, які ми [учасники
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археографічної експедиції. - О.ЙЭ ] вибрали в Архіві. Було б дуже прикро,

коли б у тексті цих документів трапились помилки або неточності... Щоб

уникнути можливих 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 документи”34.
Але зазвичай такого суперприскіпливого перевіряння джерел М.С.Гру-

шевський не робив, лише прдеив археографів уточнити деякі “непевні

місця”.

Друкуючи “Історію”, Михайло Сергійович не забув про своїх помічників:
на першій же сторінці першої частини 9-го тому, що побачив світ у 1928 р.,

академік склав щиру подяку гурту дослідників, які “особливо попрацювали
і цінну поміч дали”. Серед названих зустрічаємо й прізвище
В.С.Євфимовського35.

Енергійна праця в архіві, втім, дещо загальмувала проходження

В.С.Євфимовським обов’язкових аспірантських перевірок з історії,
марксизму, європейських мов. Як писав сам Володимир Степанович, “архівна
робота забирає... в де-які дні не 5 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”36. Це самовіддане заглиблення у скарбницю архіву
дало привід одному з учасників Археографічної експедиції викладачу
Ніжинського ІНО М.Н.Петровському жартома зауважити, що

В.С.Євфимовський “у Москві зовсім акліматизувався. Скоро, напевно, буде прохати,
аби його, як і Брюховецького, було одружено на московськой дЪвкЪ”37.

Володимир Степанович виконував також приватні доручення свого

вчителя. Зокрема, у листопаді - грудні 1927 р. він допомагав оформляти
паспорти і візи для закордонної подорожі Катерини Михайлівни та Марії
Сильвестрівни Грушевських3*.

Продовжував дослідник розробляти й свою наукову тему. Так, на підставі
матеріалів, знайдених у “Древлехранилищі”, він написав розвідку “До історії
військового суду та земельних відносин за часів Б.Хмельницького”. Після

прилюдного обговорення статті на засіданні Науково-дослідної кафедри
12 квітня 1927 р.39 було ухвалено надрукувати її в “Науковому збірнику”40.
А 15 та 29 січня 1929 р. на Історичному відділі кафедри 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”41.
Таким чином, праця аспіранта Науково-дослідної кафедри історії України

В.С.Євфимовського над темою з історії України XVII століття під

безпосереднім керівництвом акад. М.СТрушевського, опрацювання ним архівних
фондів у цих хронологічних рамках, близькі особисті стосунки із визначним

істориком дають підстави зарахувати Володимира Степановича до числа

представників київської історичної школи М.С.Грушевського42.
Але завершити свої аспірантські студії захистом промоційної праці під

керівництвом визначного вченого досліднику не судилося. Принаймні, в

архіві Науково-дослідної кафедри нам не пощастило знайти навіть згадки
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про захист В.С.Євфимовського, між тим промоції інших аспірантів

скрупульозно зафіксовані. Втім, у автобіографії, написаній 1938 р.,

В.С.Євфимовський зазначав, що він у 1930 р. захистив аспірантську працю
і отримав звання наукового співробітника43.

Думаємо, відгадка полягає в тому, що науковець відбував захист у

Харківському иауково-дослідному інституті української культури імені

акад. Д.І.Баталія, до якого були переведені аспіранти Київської науково-

дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського після ліквідації
останньої у вересні 1930 р.44

*

На користь цього припущення свідчить і факт праці В.С.Євфимовського
у Харківському центральному історичному архіві на посаді вченого архівіста
з 15 березня 1930 р.45 до кінця 1933 р.46 (До речі, з 1931 р. у тому ж архіві
працював також інший колишній аспірант Київської кафедри, а з 1930 р. -

аспірант Харківської кафедри Іван Данилович Бойко47.)
Науковець і тут сумлінно вивчає архівні фонди. Разом із тимчасово

виконуючим обов'язки завідуючого архівом В.О.Барвінським він пише

оглядову статтю “Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів у

Харкові”4*, де вчені викладають історію архівосховища та описують його

фонди. Цікавиться Володимир Степанович і постановкою архівної справи
у сусідній Польщі49.

Водночас - з 1932 по 1933 рр.
- В.С.Євфимовський працює асистентом

по курсу джерелознавства в Інституті червоної професури у Харкові. Проте
подальша політизація навчального процесу, прийом лише партійних
слухачів (та й то з не менш як 3-річним стажем) унеможливили подальшу
працю для безпартійного викладача, до того ж "сина дяка".

Шукаючи роботу за спеціальністю, Володимир Степанович виїздить з

України. Думаємо, це врятувало життя дослідника: переїхавши у Росію на

постійне проживання, ЄвфимовськиЙ уникнув репресивних переслідувань
за добросовісну працю в Історичних установах М.С.Грушевського. Адже ще

в 1929 р. він перебував на оперативному обліку ДПУ УСРР як “буржуазний
націоналіст"50.

Спочатку кілька місяців - з квітня по серпень 1934 р.
- дослідник працює

архівістом у Новгородському відділенні Ленінградського обласного архіву,
а потім обіймає посаду наукового співробітника відділу радянського

будівництва Ленінградського обласного архіву Жовтневої Революції.
Невдовзі -

у квітні 1935 р.
- сумлінний архівіст стає старшим науковим

співробітником. Його ретельна архівна діяльність неодноразово
заохочувалась. Варто відзначити, що в 1935 і 1937 рр. за ударну працю він отримав

премії, а у 1938 р.
- подяку51, а для тих часів це були високі відзнаки.

Проте В.С.Євфимовський не обмежувався працею в архіві. Високо-

професійний дослідник ділиться своїми знаннями з іншими архівними
працівниками. У 1938-1939 рр. він керує практичними студіями на архівних
курсах Центрального архівного управління СРСР та на курсах з техмінімуму
Ленінградського обласного архівного управління52.
У лютому 1939 р. В.С.Євфимовський став науковим співробітником іншої

архівної інституції ~ Центрального державного архіву народного
господарства (з жовтня того ж року

-

старшим науковим співробітником).
Паралельно з цим він викладав курс палеографії в Архівній школі в

Ленінграді.
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Не полишав науковець і дослідної праці. Так, у 1938 р. він подає до

журналу “Красный архив” рукопис “Комитеты деревенской бедноты

Ленинградской области”, а згодом на базі фонду Головного управління
уділів архіву підготував до публікації документи про заворушення селян в

Грузії 1905-1906 рр. Друга робота була надрукована в останньому номері

архівного часопису, що вийшов напередодні війни53.
У травні 1941 р. Центральний державний архів народного господарства

було об’єднано з Центральним архівом внутрішньої політики, культури і

побуту й перейменовано на Центральний державний історичний архів СРСР

(у м.Ленінграді). Та працювати у 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...54

Лише 42 роки прожив цей архівіст. Та й, здавалося б, перелік його

наукових студій - невеликий. Але важко перерахувати все те, що він встиг

зробити за свій короткий вік. Бо куди б не закидала його доля, науковець

завжди працював сумлінно і з душею, якнайкраще виконуючи всі поставлені

перед ним завдання. Годі й казати, що саме завдяки таким дослідникам, що
віддавали роботі всю свою душу, всупереч перешкодам розвивалася архівна

справа.
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З 1995 р. Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С.Грушсвського НАНУ здійснює виданих некрополезнадної
літератури в рамках серії “Некрополі України". Суттєвою
відмінністю вказаного видавничого циклу від інших подібного
спрямування с виразний синтсзнчннй характер пропонованих
публікацій; кожна робота створюється на базі найрізноманітніших
друкованих джерел, матеріалів натурних обстежень поховальних
комплексів, однак вихідною першоосновою і, водночас,
універсальною з’єднувальною ланкою всього дослідницького проекту
виступають виключно архівні першоджерела, перш за ке
унікальні й маловмвчені корпуси храмових метричних книг та
формулярних списків діячів минулого. Яскравою особливістю
вказаної серії є принципова належність більшості публікацій до
традиції т.зв. "біографічного нскрополезнавства ”.
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