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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ 
ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕК: НА ШЛЯХУ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Охарактеризовано досвід, проблеми, перспективи створення, особливос-
ті функціонування музеїв історії бібліотек; проаналізовано специфіку 
формування та розвиток діяльності віртуальних музеїв історії бібліотек, 
а також значення музею історії бібліотеки в розвитку науково-дослідної, 
експозиційно-виставкової та культурно-масової роботи книгозбірні, у 
збереженні та популяризації національної культурної спадщини та в під-
вищенні іміджу бібліотечної діяльності. 

Ключові слова: бібліотека, бібліотечні інновації, бібліотечні музеї, вір-
туальні музеї, музей історії бібліотеки, історія бібліотек.

Однією з головних тенденцій розвитку сучасних бібліотек є перетво-
рення новітніх книгозбірень у багатофункціональні інформаційні, куль-
турно-освітні, просвітницькі та дозвіллєві центри. Окрім традиційних 
інформаційно-бібліотечних, культурно-просвітницьких та інших функ-
цій, бібліотеки виконують важливе соціальне завдання збереження ду-
ховної культури та історичної пам’яті, оскільки вони транслюють до-
сягнення розвитку людської цивілізації через кожне покоління, постійно 
відтворюючи духовні цінності, забезпечуючи культурну спадкоємність 
і зберігаючи кращі традиції минулого. Розвитку зазначених процесів 
сприяє не стільки приріст книжкових зібрань, скільки відбір, упоряд-
кування і популяризація видань та унікальних історико-краєзнавчих 
документів, що збирають працівники книгозбірень в архівах, музеях, 
бібліотеках, використовуючи в цьому напрямі роботи особисті колекції 
місцевих жителів і накопичуючи свідчення очевидців певних історич-
них подій. Вивчаючи історію своїх сіл, міст, районів та регіонів своєї 
країни, бібліотечні фахівці поряд із письмовими документами (видан-

©  В. Ю. Соколов, 2018
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нями, рукописами тощо) починають розшукувати та збирати речі мате-
ріальної культури (до цієї роботи часто залучаються найбільш активні 
читачі бібліотек) і використовують їх як експозиційні предмети. Надалі, 
у результаті пошукової науково-дослідної роботи (НДР) та поповнення 
експозиції, створюються певні умови для організації й функціонування 
постійних експозиційно-виставкових та музейних комплексів, завдяки 
діяльності яких у бібліотеці виокремлюється певний напрям музейної 
роботи, що надає можливість книгозбірні створити новий (музейний) 
структурний підрозділ, який може претендувати на статус «музейного 
куточка» чи міні-музею. Використовуючи в роботі елементи музейної 
діяльності, бібліотеки трансформуються та формують новий, більш при-
вабливий для користувачів творчий стиль і бібліотечний імідж, підвищу-
ючи тим самим свій соціальний статус та сприяючи поступальному роз-
витку вітчизняної культури. Безумовно, зростання ролі музейної складо-
вої в роботі бібліотек є результатом їхньої інноваційної діяльності, що 
пояснюється не тільки дією соціальних умов, об’єктивними вимогами 
часу, а й неформальним творчим підходом до своєї роботи бібліотечних 
фахівців, які створюють музейні експозиції переважно за особистою іні-
ціативою при активній допомозі читачів та громадськості. Розвиток бі-
бліотечних музеїв стає своєрідним стимулом до взаємодії книгозбірень 
із музеями й архівами, до їхнього зближення та інтеграції. За результата-
ми анкетування 36% українських бібліотек проводять спільно з архівами 
та музеями соціально значущі акції та заходи; 18% бібліотек спільно з 
ними організують виставки та експозиції; 12% – проводять спільні кон-
ференції, наради, семінари, беруть участь у дослідженнях історичного 
та краєзнавчого характеру, здійснюють підготовку й випуск бібліогра-
фічних покажчиків, довідників; 4% – формують об’єднані електронні 
ресурси [36, с. 100]. 

Використання у бібліотеці яскравих форм музейної діяльності до-
помагає розширити соціально-комунікаційну функцію книгозбірень і 
більш емоційно впливає на користувача, ніж традиційні форми інформа-
ційно-бібліотечної роботи. Вивчення історії свого краю, розвиток кра-
єзнавчої роботи бібліотеки, зокрема бібліотечного краєзнавства, зумов-
люють необхідність звернення працівників книгозбірні до дослідження 
особливостей історичного розвитку бібліотечних закладів і, насамперед, 
своєї бібліотеки, аналізу специфіки проявів її культурно-просвітницької 
місії в різні історичні періоди. Адже кожна книгозбірня має унікальну 
історію свого формування та розвитку, окремий масштабний профіль 
діяльності. Розкриття історії бібліотеки представляє не тільки наукову 
та історичну цінність, а й загальноосвітнє, соціокультурне значення, 
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оскільки бібліотека як соціальний інститут міцно пов’язана з суспільно-
політичним та культурно-просвітницьким рухом країни та відображає 
засобами своїх фондів все різноманіття суспільного життя [29, с. 56]. 
Нині вивчення історії бібліотеки та бібліотечної справи все частіше стає 
необхідним розділом плану НДР кожної обласної книгозбірні, що вима-
гає від її співробітників кропіткої, ретельної пошукової роботи, аналізу 
першоджерел, систематизації фактичного матеріалу тощо. На влучну 
думку ініціатора створення Музею історії Російської державної бібліоте-
ки (1986 р.), історика-бібліотекознавця Л. Коваль, працівники бібліотеки 
ніколи не будуть любити свій заклад, доки не будуть знати його істо-
рії. До речі, фонд зазначеного Музею історії цієї найбільшої російської 
бібліотеки щороку зростає, якщо в 2003 р. він налічував дев’ять тисяч 
одиниць зберігання, то в 2011 – вже 13 тис. А в «Книге памяти Россий-
ской государственной библиотеки» (М., 1995) зафіксовано 2600 осіб, які 
зробили вагомий внесок у розвиток даної книгозбірні [10, c. 73–74]. Ці-
каво, що в 2007 р. тут-таки було відкрито Музей читача [27].

Вивченню та специфічному відтворенню експозиційними засобами 
історії розвитку бібліотеки чи бібліотечної справи певної місцевості 
значно сприяє створення та функціонування різних бібліотечних музеїв, 
що поширюються останнім часом у країні. Розвиток музейної діяльності 
книгозбірень, розкриття історії становлення бібліотек мають не тільки 
бібліотекознавчу та історичну, а й загальноосвітню, наукову і соціокуль-
турну цінність. Не випадково, що в останні роки посилюється увага бі-
бліотекознавців та бібліотечних працівників до вивчення формування та 
особливостей діяльності музеїв історії бібліотек (бібліотечної справи). 
Наприклад, питання створення та функціонування вищезазначених му-
зеїв розглядалися в працях Л. Коваль, В. Лащевської, К. Мавричевої та 
ін. [7–10; 14; 17]. У працях Ю. Демченко, С. Колосової, Т. Кузнецової до-
ведено, що організація музеїв історії бібліотеки пов’язана, насамперед, 
з активізацією краєзнавчої роботи книгозбірень [5; 11–13]. Практичний 
досвід організації та формування музею історії окремої бібліотеки про-
аналізовано в публікаціях К. Гарєєва, Ю. Петрухно, С. Шемаєва [2; 3; 
24; 25; 35–38]. Вивчення теоретичних та організаційних питань роботи 
музею історії бібліотеки було здійснено С. Шемаєвим у його дисертацій-
ному дослідженні та відображено в декількох наукових статтях [35–38]. 
Дослідник розробив концептуальні засади створення музею, основні ти-
пові положення його роботи, методику складання необхідної докумен-
тації, які було реалізовано в підготовці експозиції Музею історії Харків-
ської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка [36]. 
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Загальні принципи організації та функціонування музейних експози-
цій в електронній формі розглядаються в роботах Е. Акуліча, О. Беззубо-
вої, A. Грінкевича, Т. Гафар, Е. Єременко, І. Лосієвського, Т. Максимової, 
В. Саркісова, О. Черченко та ін. Зокрема, деякі аспекти створення та ді-
яльності віртуального музею книги аналізуються в статті І. Лосієвського 
[16]. Віртуальні музеї є об’єктом численних досліджень за кордоном, 
особливо в Італії, у Франції, у низці англомовних країн. Питання ство-
рення та функціонування музеїв історії бібліотек та використання ними 
електронних форм музейної експозиції, на жаль, ще недостатньо вивча-
ються вітчизняними дослідниками та фахівцями бібліотечної справи.

Метою запропонованої статті є аналіз та характеристика соціально-
культурних чинників створення та особливостей функціонування музею 
історії бібліотеки, а також вивчення й з’ясування специфіки формування 
електронного формату музейної експозиції, роботи віртуального музею1 
історії бібліотеки, крім того – розкрити значення культурно-просвіт-
ницької діяльності зазначених музеїв у збереженні та популяризації на-
ціональної культурної спадщини. 

У Росії перші спроби створення музею історії бібліотечної справи 
зробила Л. Хавкіна на поч. ХХ ст., яка проаналізувала та запозичила до-
свід організації бібліотечних музеїв у США. Зокрема, у своїй доповіді 
«О профессиональной подготовке библиотекарей», що була прочитана 
в Петербурзі у 1904 р. на ІІІ з’їзді російських діячів з технічної та про-
фесійної освіти, вона повідомляла, що при кожній бібліотечній школі в 

1 Поняття «віртуальний музей» (від анг. virtual – віртуальний, дійсний, фактичний, уяв-
ний, можливий, прихований) зараз широко використовується, проте його визначення має різні 
тлумачення. Нині існують два основні типи віртуальних музеїв: 1) представництво на сайті ре-
ально існуючого музею, в якому можуть бути представлені певні віртуальні об’єкти (голограми, 
об’ємні тривимірні проекції та ін.) та окремі музейні предмети (розділи або тематичні експо-
зиції) в електронній формі; 2) віртуальний музей, який «фізично» не існує, але заснований на 
реальних експонатах, представлених відповідно до наукової концепції. Такий музей представляє 
собою штучний тривимірний простір, в якому розміщуються електронні копії реальних музей-
них предметів та який має власну структуру, що включає розроблену архітектуру, експозиційний 
дизайн, навіть фонди і штат співробітників. Таким чином, суто віртуальний музей – це не про-
сто сайт реально існуючого музею, а створений у мережі оригінальний сайт, який не має свого 
аналога в реальності і представляє реальні матеріали (як ідейне їх втілення в реальному світі) 
на будь-яку тематику. Оскільки цифрова форма представлення документа набуває все більшого 
вжитку, термін «віртуальний музей» ми розуміємо в широкому сенсі, тобто і в першому, і в дру-
гому зазначеному значенні. Слово «віртуальний» часто використовується у значенні «існуючий 
в електронному вигляді в мережі Інтернет», проте слова «електронний» і «віртуальний» не є 
синонімами. Так само поняття віртуального музею часто помилково ототожнюють із поняттям 
електронного музею. Електронний музей є вужчим поняттям, ніж віртуальний музей, оскільки 
останній передбачає використання ресурсів мережі Інтернет, надає можливість ведення дискусій 
між користувачами та є більш доступним для широкого кола людей. 
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США існує музей бібліотечної справи, який зберігає музейні колекції 
(плани, малюнки, моделі меблів, інтер’єру; бланки, картки, щоденники, 
статистичні таблиці, взірці каталогів тощо), котрі дозволяють здійсню-
вати порівняльні дослідження діяльності книгозбірень та наочно демон-
струвати технічні засоби [33]. Подібний музей історії бібліотечної спра-
ви Л. Хавкіна організувала у 1913 р. одночасно з першими бібліотечни-
ми курсами при Московському міському народному університеті імені 
А. Л. Шанявського [28, с. 26]. Проте існує думка, що перший такий музей 
вона відкрила у Харківській громадській бібліотеці (нині – Харківська 
державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка) при створеному кабіне-
ті бібліотекознавства у 1903 р., де існувала колекція наочних посібників 
з бібліотечної справи, що була ретельно підібрана співробітниками бі-
бліотеки і систематизована в 90 папках [31, с. 74–75]. Надалі, у 1913 р., 
вказана колекція (або її частина) була запозичена для тимчасового корис-
тування Московським міським народним університетом ім. А. Л. Ша-
нявського для організації перших музейних експонатів вищезазначеного 
Музею історії бібліотечної справи [28, с. 28]. Московський музей історії 
бібліотечної справи існував у 1913–1928 рр. переважно у формі тимча-
сових експозиційних виставок, оскільки для демонстрації всіх матеріа-
лів не вистачало площі ані в Народному університеті ім. А. Л. Шаняв-
ського, ані в Державній бібліотеці ім. В. І. Леніна (з 1924 р.). Музей, 
що мав більше 1,5 тис. фотографій, 500 діапозитивів, 200 плакатів та 
багато інших документів, обслуговував переважно бібліотечних фахів-
ців. Надалі діяльність вказаного музею занепала, і в середині 1930-х рр. 
він припинив своє існування. Відродження справи організації музеїв іс-
торії бібліотек почалося з заклику (публікації) К. Мавричевої «Создать 
библиотечные музеи» у 1971 р. [17, с. 27]. Проте зазначені музеї поча-
ли відкривати лише з сер. 1980 рр. (наприклад, у 1985 р., після кілька-
річного збирання музейних предметів, було урочисто відкрито Музей 
історії бібліотеки в Державній республіканській бібліотеці УРСР імені 
КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), 
а 1986 р. аналогічний музей було відкрито у Державній бібліотеці СРСР 
імені В. І. Леніна (нині – Російська державна бібліотека). 

Довгий час бібліотекарі вважали організацію музею історії бібліоте-
ки (або бібліотечної справи) привілеєм великих бібліотек. Між іншим, 
за останні двадцять років набуло поширення створення зазначених му-
зеїв не тільки регіональними та обласними, а й міськими, районними, 
сільськими бібліотеками, експозиції яких будуються на широкому іс-
торико-культурному матеріалі, що дозволяє показувати становлення 
книгозбірні як частини розвитку національної культури певного краю. 
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Зазвичай бібліотечний заклад, що організовує музей історії бібліотеки, 
виділяє для нього спеціальний «музейний куточок» або частину при-
міщення, де збираються, зберігаються, систематизуються експонати, 
представлені у вигляді експозиційно-виставкових тематичних комплек-
сів, головним завданням яких є відображення реальності минулого, що 
забезпечується достовірністю оригінальних предметів чи невеликою 
кількістю їхніх копій. У фонді музею може бути від кількох сотень (для 
ефективної роботи музею необхідна наявність приблизно 500 оригіналь-
них пам’яток історії та культури, що представляють наукову, історичну 
або художню цінність) до кількох тисяч одиниць зберігання, склад копій 
не повинен перевищувати 10–15 % від загальної кількості документів. 
Ідея створення музею історії бібліотеки переважно виникає внаслідок 
потреби збереження унікальних видань, рукописів і документів із роз-
витку книгозбірень та бібліотечної справи в цілому (почесних грамот, 
посвідчень, наказів, планів, звітів, листування, книги пошани, стінгазет, 
особистих речей співробітників та ін.), а також збирання й фіксування 
спогадів бібліотекарів. Реалізація зазначеної ідеї дозволить краще збе-
регти та передати історичні документи з розвитку бібліотечної справи 
майбутнім поколінням. У музеї історії бібліотеки серед експонатів пере-
важають письмові джерела й фотодокументи. Певну увагу серед відвід-
увачів викликають речі та об’ємні експонати, наприклад такі, як друкар-
ські машинки, ніж для розрізання конвертів листів та сторінок книги, 
прес-пап’є, канцелярські речі, кабінетні меблі тощо. 

Формуванню музею історії бібліотеки часто передує створення 
стендових експозицій, бібліотечно-музейних виставок і виставко-
вих комплексів, які відображають окремі сторінки та етапи розвитку 
книгозбірні або бібліотечної справи певної місцевості (міста, району, 
регіону). Як правило, за кілька років до відкриття музею у бібліотеці 
проводять ряд виставок, присвячених діяльності книгозбірні в окремі 
історичні періоди її роботи або за певними темами, такими, наприклад, 
як: «Історія бібліотеки в особах», «Історія бібліотеки в біографіях її 
директорів», «Робота бібліотеки в роки Другої світової війни», «Доля 
бібліотекарів у роки війни», «Репресовані співробітники бібліотек та 
особливості діяльності книгозбірень в умовах тоталітарного режиму» 
тощо. На експозиційних стендах цих виставок можуть експонуватися 
документи, фотографії, рукописи, листи працівників книгозбірні, осо-
бисті предмети й нагороди бібліотекарів, статті з газет і журналів про 
бібліотеку та її співробітників того часу тощо.

Важливою умовою формування музею історії бібліотеки є наявність у 
її фонді рідкісних та цінних книг або книжкових пам’яток, архівних до-
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кументів з історії розвитку книгозбірні чи бібліотечної справи краю. У 
зазначеному музеї можуть бути представлені матеріали з різних галу-
зей та видів суспільної діяльності: від історичних артефактів до пред-
метів мистецтва й побуту. Основу фонду музею складають документи 
бібліотеки (наприклад, накази, звіти, інструкції, стінгазети, альбоми та 
ін.), подарунки з нагоди ювілею, свят, матеріали про діяльність книго-
збірень області, видання бібліотеки, матеріали її архіву, особисті речі 
та документи співробітників книгозбірні, старі телефонні апарати, дру-
карські машинки, калькулятори, арифмометри, чорнильниці, пір’яні 
ручки, кінофотофонодокументи тощо, тобто ті речі, що допомагають 
реконструювати робоче місце бібліотекаря ХІХ – першої половини 
ХХ ст. Безумовно, у музеї зберігаються і документи більш пізнього 
часу (аж до сучасності). 

Матеріали, що можуть бути в майбутньому використані як експонати 
для музею історії бібліотеки, фактично збираються з моменту заснуван-
ня книгозбірні. У бібліотеці поступово накопичується масив інформації 
й документів, а також достатня кількість речей, що стосуються її діяль-
ності, оскільки інформація про її роботу зберігається в наказах, планах, 
звітах, листуванні та в іншій документації, де безпосередньо відобража-
ється розвиток книгозбірні. Також у музеї збираються всі опубліковані 
матеріали з історії створення книгозбірні; унікальні книги ХІХ – першої 
пол. ХХ ст.; фотографії й архівні документи; грамоти та дипломи, якими 
бібліотека нагороджувалася протягом багатьох років та інші цікаві мате-
ріали. Особливо цінними експонатами музею історії бібліотеки (бібліо-
течної справи) можуть бути видання із книжкових колекцій книгозбірні, 
книги з автографами, екслібрисами та іншими книжковими знаками або 
власницькими написами; рідкісні фотодокументи з історії бібліотеки 
або бібліотек району; документи ХІХ – першої половини ХХ ст., зокре-
ма паспорт бібліотеки цього періоду; унікальні записи в «Книзі відгу-
ків» відомих діячів, які відвідували бібліотеку; ювілейні альбоми біблі-
отеки; справжні речі і предмети бібліотечного інтер’єру, техніки та по-
буту 50–100-річної давності (наприклад, настільні лампи, канцелярські 
предмети, книжкові стелажі, шафи, формуляри, членські квитки тощо). 
У багатьох бібліотеках існує «Книга (Альбом) з історії бібліотеки», яка 
може стати основою для характеристики основних етапів розвитку бі-
бліотеки. Цьому ж сприятимуть матеріали співробітників із проведення 
тематичних екскурсій залами бібліотеки (оглядові або тематичні екскур-
сії, що знайомлять відвідувачів з історією бібліотеки, з роботою відділу 
рідкісної книги та інших підрозділів). Значна частина експозиційних ма-
теріалів може бути оформлена в альбомах та розміщена в стендах за та-
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кими тематичними розділами, як «Керівники бібліотеки», «Історія біблі-
отеки у фотографіях», «Зв’язки бібліотеки з державними установами та 
громадськістю», «Міжнародні зв’язки бібліотеки», «Культурно-масова 
та просвітницька робота бібліотеки», «Розвиток бібліотеки у цифрах», 
«Видання бібліотеки» та ін. 

Музей історії бібліотеки відноситься до різновиду бібліотечних му-
зеїв історико-краєзнавчого профілю, проте за предметно-тематичною 
ознакою він тяжіє до музеїв книги. Музей історії бібліотеки – це не про-
сто поєднання бібліотеки і музею, а культурний, інтелектуальний та ін-
формаційний центр, який висвітлює основні етапи розвитку бібліотеч-
ної справи певної місцевості в поєднанні з розкриттям історії становлен-
ня окремої книгозбірні та сфер освіти, науки, культури [8, с. 674–675]. 
Наприклад, Музей історії Бібліотеки Російської академії наук, що був 
створений на підставі рішення Інформаційно-бібліотечної ради Росій-
ської академії наук (2003), висвітлює становлення зазначеної бібліотеки 
як соціокультурного феномену взаємодії документів і речей історичної 
спадщини, бібліотекаря й читача, минулого та сучасності. Відкриття 
цього музею було приурочено до святкування 290-річчя Бібліотеки Ро-
сійської академії наук у 2004 р. Невелика за обсягом експозиція дозволяє 
поринути в історичне минуле зазначеної книгозбірні та відчути багато-
плановість, унікальність цього бібліотечного простору. Життя і доля бі-
бліотеки чітко простежуються як через розкриття книжкового зібран-
ня, так і завдяки експозиції унікальних документів, свідчень очевидців, 
особистих колекцій співробітників бібліотеки. Експозиційно-виставкові 
комплекси зазначеного музею дають можливість наочно показати роль 
і місце Бібліотеки Російської академії наук у науці і культурі, розкрити 
тематику її найбагатших книжкових фондів і головних досягнень в об-
ласті бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства [18, с. 88]. 

Обов’язковою умовою для створення й роботи окремого структур-
ного музейного підрозділу бібліотеки є наявність зібраних і зареєстро-
ваних в інвентарній книзі музейних предметів (колекцій), кількість та 
історико-культурна цінність яких дозволяють організувати їх публічну 
демонстрацію у формі науково-розробленої й документованої експози-
ції, а також наявність окремих приміщень, придатних для розгортання 
експозиції та зберігання фондів, у тому числі спеціального обладнання, 
що забезпечує збереження меморіальних документів і музейних пред-
метів. Діяльність музею історії бібліотеки, індивідуальною характерис-
тикою якого є будівля, фонди, напрями та особливості роботи книго-
збірні, створює у бібліотечному закладі особливу емоційну, культурну й 
духовну атмосферу, що дозволяє відвідувачам відчути його унікальність 



17

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

і неповторність. Музей не відкидає традиційних бібліотечних завдань 
і форм роботи, проте виявляє особливості функціонування та «індиві-
дуальні риси» бібліотеки, її унікальність і неповторність, допомагає за-
лучати нові верстви населення як постійних користувачів [1, с. 29–30]. 

Музей історії бібліотеки може функціонувати як самостійний підроз-
діл (відділ або сектор), може існувати у вигляді невеликого «історико-
краєзнавчого куточка» на абонементі чи в читальному залі або діяти у 
вигляді постійних експозицій (у тому числі – віртуальних). Статус біблі-
отеки змінюється, коли зберігання й розкриття історичних документів, 
речових та ілюстративних матеріалів стає одним із провідних напрямів 
її діяльності. У такому випадку бібліотека приймає на себе широкі нау-
ково-дослідницькі, музейні та архівні функції й отримує нове соціальне 
положення як «бібліотека-музей», внаслідок чого всі підрозділи реалі-
зують свої проекти на єдиній концептуальній основі, використовуючи 
як музейні, так і бібліотечні методи й форми роботи [20, с. 4]. У провін-
ції бібліотеки-музеї часто є єдиними центрами культури, які проводять 
культурно-просвітницьку та науково-дослідницьку діяльність. Розвива-
ючи вищеназвані напрями роботи, деякі музеї, за прикладом Хабаров-
ського крайового музею ім. М. І. Гродекова, могли б отримати статус 
науково-дослідних інститутів, що залежить від рівня дослідницької ро-
боти, наукового потенціалу співробітників установи, систематичності 
підготовки й публікації наукових праць. Аналогічним шляхом могли б 
піти і провідні регіональні бібліотеки, що мають розвинені форми на-
уково-дослідницької та музейної роботи. Безумовно, діяльність провін-
ційних музеїв бібліотек багато в чому програє в порівнянні з діяльністю 
музеїв і бібліотек центральних міст. Вся «планова робота» таких музеїв 
тримається виключно на ініціативі співробітників бібліотеки. Брак фі-
нансових коштів фактично унеможливлює подальший розвиток музей-
ної діяльності, впровадження нових технологій, отримання грантів під 
певні проекти, організацію систематичних поїздок (відряджень) спів-
робітників у провідні культурні центри країни для ознайомлення з до-
свідом музейної роботи і для систематичного підвищення кваліфікації. 
Коло ділових зв’язків провінційних музеїв історії бібліотек із централь-
ними й регіональними установами науки і культури обмежений. Харак-
терним також є відсутність систематичної методичної допомоги куль-
турних центрів та державних органів країни, а заходи, що проводяться 
музеєм (= бібліотекою), усе більше мають тенденцію до розважальності 
й розраховані на учнівську молодь, яка є основним контингентом відвід-
увачів бібліотечних музеїв провінції.
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У роботі музею історії бібліотеки можна виокремити наступні осно-
вні напрями (види) діяльності: дослідження особливостей розвитку 
книгозбірні та формування її колекцій як окремого напряму НДР; ви-
вчення бібліотеки як об’єкта історико-культурного, меморіального (іно-
ді також – архітектурного) надбання села (району, міста, регіону), а 
також – екскурсійної діяльності; участь бібліотечних і музейних уста-
нов у створенні спільних музейних експозицій в бібліотеці; організація 
виїзних експозицій і розміщення їх в приміщеннях бібліотек та музей-
них установах [13, с. 20–21]. Музейно-експозиційний напрям роботи 
бібліотеки стосовно розкриття історії її діяльності посилюється, коли 
об’єктом бібліотечного середовища стає музейний простір пам’ятки ар-
хітектури – будівлі, в якій розташована книгозбірня, що розглядається 
вже як предмет історико-культурного та архітектурного надбання й екс-
курсійно-туристичної діяльності. Так, наприклад, будівля Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, яка була спеціально побу-
дована і урочисто відкрита 19 листопада 1911 р. для розташування в ній 
Київської міської публічної бібліотеки, надає можливість організовувати 
систематичне проведення екскурсій залами книгозбірні з демонстраці-
єю постійно діючої експозиції, що присвячена історії становлення цьо-
го бібліотечного закладу. Недаремно у 1985 р., як вже зазначалося, тут 
було відкрито Музей історії бібліотеки (за деякими відомостями, – єди-
ний на той час музей історії бібліотеки на території СРСР) [15, c. 49]. 
Для Музею було спеціально розроблені відповідні меблі та експозиційні 
стенди у дизайнерському стилі [26]. Нині на першому поверсі голов-
ного корпусу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
представлені декілька експозиційно-виставкових стендів, що засобами 
різних документів розкривають історію становлення книгозбірні. Ви-
світлюючи в експозиції музейні предмети, бібліотекарі-екскурсоводи 
НБУ імені Ярослава Мудрого, розкривають особливості їх побутування 
та використання, історико-культурне середовище та духовну атмосферу 
певного періоду, а також специфіку бібліотечної роботи того часу. Таким 
чином, створюється атмосфера проникнення в історичне середовище за 
допомогою багатства музейного та книжкового фонду, що дозволяє по-
вніше розкривати розвиток книгозбірні як сховища духовної, історичної 
та літературної спадщини. Живий обмін думками, дружня бесіда з біблі-
отекарем дозволяє залучати нових відвідувачів до лав читачів. Бібліо-
текарі-екскурсоводи стають постійними провідниками-консультантами 
з питань історії бібліотеки і бібліотечної справи. Інформація з історії 
книгозбірні представлена в альбомах, звітах, в архівних документах, у 
виданнях бібліотеки та в інших публікаціях, що складають частину екс-
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позиційних матеріалів. На жаль, відсутність окремого приміщення для 
музейних експонатів деяких тематичних розділів експозиції та виставко-
во-музейних комплексів позбавляє користувачів цікавої інформації, за-
вдає суспільству певного духовного збитку, а працівники книгозбірні, не 
використовуючи унікальні документи в музейній та виставково-експо-
зиційній роботі, втрачають оригінальний досвід діяльності, певні творчі 
знахідки, забуваючи людей, які працювали для розбудови і розвитку бі-
бліотеки. Таким чином, як зазначає С. Г. Колосова, втрачається історич-
не коріння та збіднюється соціальний образ бібліотеки, її привабливість, 
зникає повага до професії бібліотекаря [11; 12]. 

Вивчення історії розвитку бібліотек та бібліотечної справи закономір-
но активізується під час відзначення ювілейних дат провідних міських 
книгозбірень, які попередньо, як правило, проводять широку пошукову 
НДР відносно дослідження основних етапів та особливостей свого роз-
витку. Наприклад, під час підготовки до 150-річчя Дніпропетровської 
обласної наукової бібліотеки (1984) були знайдені цікаві історичні доку-
менти, що збагатили не тільки історію обласної наукової бібліотеки, а й 
багатьох інших бібліотек краю. З метою надання цій роботі цілеспрямо-
ваного характеру, прагнучи упорядкувати знайдені документи, у 1990 р. 
адміністрацією книгозбірні було прийнято рішення про створення в 
Дніпропетровській ОУНБ Музею історії бібліотеки і бібліотечної спра-
ви області. Навіть на початковому етапі діяльності зазначеного Музею, 
використовуючи зібрані документи (всього приблизно 300), працівники 
книгозбірні змогли надавати бібліотекарям області методичну допомогу 
щодо проведення історичних досліджень та написання ними історії їх-
ніх закладів [32]. 

У 1999 р., у рік 65-річчя бібліотеки Харківського національного ав-
тодорожнього університету (ХНАДУ), було відкрито Музей книги і іс-
торії бібліотеки на базі, попередньо зібраних, п’яти тисяч документів. У 
2003 р. в Музеї нараховувалося більше восьми тисяч рідкісних та цінних 
видань, у тому числі 12 колекційних зібрань книг (з особистих бібліотек 
вчених), приблизно півтори тисячі музейних експонатів, з яких близь-
ко тисячі – фотодокументи [26, с. 14]. Музей книги і історії бібліотеки 
ХНАДУ є унікальним підрозділом бібліотеки, що поєднує принципи 
роботи абонемента і читального залу, тобто певні книги можна брати 
додому, а з іншими – працювати тільки в музеї. У зазначеному Музеї 
зберігаються не тільки цінні книги, а й унікальні документи з розвитку 
діяльності бібліотеки. Для розкриття її історії оформлено спеціальний 
історико-документальний альбом бібліотеки (більше сотні сторінок), де 
зберігаються документи, яким 60–80 років; два альбоми «Історія біблі-
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отеки в особах»; два томи «Книги пошани», куди поміщені фотографії 
та короткі біографічні відомості кращих співробітників за весь час іс-
нування бібліотеки; систематизовано фотоархів бібліотеки та ксерокопії 
особистих справ співробітників; складено опис грамот і подяк на адресу 
бібліотеки тощо. Досить часто в Музеї проводяться творчі зустрічі з вче-
ними, педагогами, харківськими поетами, письменниками, бардами та 
ін. Активно розвивається виставкова діяльність, причому експонуються 
як книги з основного та музейного фондів, так і матеріали з приватних 
зібрань, у тому числі з особистих бібліотек і фотоархівів [24, с. 142–143]. 

До святкування ювілею у листопаді 2016 р. з нагоди 90-річчя Доне-
цької республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Круп-
ської було відкрито Музей історії цього закладу. Проте, задум про ство-
рення Музею історії бібліотеки виник задовго до зазначеної ювілейної 
події. Так, наприклад, тільки експозиція збиралася більше ніж півтора 
року, незважаючи на те, що неофіційно музей в бібліотеці був і раніше, 
але, безумовно, не такого масштабу, формату і статусу. Зазначений Му-
зей було створено спільно з фахівцями Донецького республіканського 
краєзнавчого музею, що виконали масштабну роботу в чіткій відповід-
ності до канонів музейної справи [21]. В експозиції Музею спеціальне 
місце відведено для урядових нагород, якими в різні роки була відзна-
чена бібліотека, у тому числі – грамота Президії Верховної Ради УРСР 
на честь 50-річчя бібліотеки, що була отримана в 1976 р., і медаль, яка 
додавалася до цієї грамоти. Найважливішим експонатом музею є оригі-
нал паспорта про присвоєння бібліотеці статусу пам’ятки історії та архі-
тектури місцевого значення. 

Підготовка до ювілейних заходів з нагоди 125-річчя Харківської дер-
жавної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ) у 2011 р. ство-
рило підґрунтя для висвітлення історії бібліотеки музейними засобами 
– було відкрито музейну експозицію «Харківська громадська бібліоте-
ка: перше 30-річчя, 1886–1916 роки». Проте, ще у 2009 р. у ХДНБ було 
створено сектор історії бібліотеки, основним завданням якого було зі-
брання відомостей про становлення даної книгозбірні та розвиток біблі-
отечної справи краю [3, с. 2–3]. Одним з результатів НДР з вивчення іс-
торії ХДНБ була розробка теоретичних і практичних основ об’єднання в 
книгозбірні традиційної бібліотечно-інформаційної діяльності з музей-
ними функціями, а також створення концепції Музею історії наукової бі-
бліотеки. Зазначений Музей повинен буде розкривати бібліотечну істо-
ричну спадщину розвитку ХДНБ, що включає офіційні документи, осо-
бисті архіви бібліотекарів і читачів, їх листування, мемуари, фотографії, 
музейні предмети, що відносяться до історії бібліотеки й бібліотечної 
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справи краю. Розробці концептуальних положень створення Музею іс-
торії ХДНБ ім. В. Г. Короленка передувало вивчення історичних джерел, 
бібліотечних звітів, публікацій, пов’язаних з історією бібліотеки; озна-
йомлення з досвідом роботи музеїв історії освітніх закладів Харкова; 
аналіз публікацій, що висвітлюють досвід створення історичних музеїв; 
вивчення правил, методик, напрямів та особливостей створення бібліо-
течних музеїв; розробка й підготовка музейної експозиції «Харківська 
Громадська Бібліотека: перше 30-річчя»; підготовка тимчасового поло-
ження про музейну експозицію з історії ХДНБ ім. В. Г. Короленка; ор-
ганізація і проведення декількох виставок тощо [37, с. 117–118]. Маючи 
в розпорядженні будівлю, яка визнана пам’яткою архітектури, велику 
кількість предметів та цікавих історичних фактів, пов’язаних із видат-
ними діячами науки і культури, Музей історії ХДНБ ім. В. Г. Королен-
ка, що складається поки що тільки з музейної експозиції «Харківська 
громадська бібліотека: перше 30-річчя, 1886–1916 рр.», здійснює музей-
но-експозиційну діяльність, використовуючи весь бібліотечний простір 
за допомогою музеєфікації окремих елементів бібліотечної будівлі та її 
інтер’єру, які доповнюються невеликими тематичними експозиціями та 
виставками. На думку К. Гарєєва, до 2011 р. в Україні не існувало поді-
бного музею історії наукової бібліотеки [2, с. 21].

Робота музею історії бібліотеки багато в чому залежить від складу 
його фонду та рівня його організації. Як вважає С. Шемаєв, комплекта-
ційно-систематизуючий напрям роботи такого музею є одним із найваж-
ливіших напрямів [35, с. 255–256; 36, с. 210–211]. Наукова організація 
фондів дає змогу зафіксувати юридичний статус музейного предмету, а 
також виявити його значення як для науки й культури загалом, так і для 
конкретного музею зокрема, та створює найоптимальніші умови для по-
вноцінного використання усіх музейних зібрань. Вона передбачає фор-
мування фонду документів та предметного матеріалу з історії бібліоте-
ки (у т. ч. створення електронного архіву) шляхом виявлення, вивчення 
та збору документів із фондів бібліотек, архівів установ і музеїв, при-
йняття в дар колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних 
осіб; здійснення обліку, зберігання, консервації й реставрації предме-
тів, що перебувають у фонді музею; організації управління музейним 
зібранням, у т. ч. створення електронної бази даних з історії бібліотеки 
та науково-довідкової картотеки. Фонди музею історії бібліотеки мають 
комплектуватися з усіх наявних у книгозбірні матеріалів, що пов’язані з 
її історією та розвитком бібліотечної справи краю. 

Для планомірної роботи музею необхідно розробити спеціалізовану 
музейну документацію: акт прийому на постійне (тимчасове) зберіган-



22

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

ня; книгу надходжень; книгу обліку; предметні картки музею, що фор-
мують картотеку, яка повністю відповідає структурному розподілу му-
зейних фондів та ін. Наукова робота і надання інформації про музейні 
предмети потребують створення електронної бази даних та цифрового 
архіву, що дозволить широко використовувати предметні картотеки, ін-
вентарні книги музею, підготувати матеріали для створення віртуально-
го музею історії бібліотеки і взагалі швидко та якісно вести всю необхід-
ну музейну документацію. 

Провідне місце в роботі музею посідає експозиційна діяльність, від 
рівня організації якої залежить всебічне розкриття історичних подій та 
привабливість музею. Експозиційна робота музею історії бібліотеки по-
лягає у проектуванні експозицій (розробка структури розділів, тематич-
них та тематико-експозиційних планів, оформлення етикетажу, проекту-
вання архітектурно-художніх замислів тощо); створенні гармонійного, 
привабливого й комфортного середовища в місцях розташування; про-
веденні монтажу експозиції (розташування, оформлення та модернізація 
музейного обладнання і технічних засобів, розміщення та закріплення 
експозиційних матеріалів згідно з проектною документацією) тощо. Ви-
світлення історії бібліотеки здійснюється переважно згідно із загальною 
історичною хронологією та її узгодження з основними етапами діяль-
ності бібліотеки.

На основі взаємопроникнення бібліотечної і музейної складової 
роботи в музеї історії бібліотеки розвиваються такі інноваційні фор-
ми роботи бібліотеки, як: поглиблення та розширення роботи з рід-
кісними та цінними виданнями, предметами матеріальної культури як 
об’єктами музейної діяльності; використання нових методів музейної 
експозиції під час створення книжкових виставок у бібліотеці; створен-
ня музейних експозицій, меморіальних кутків із застосуванням сучас-
ної комп’ютерної техніки; організація і розвиток інтегральних форм у 
формуванні культурного інформаційного простору; вивчення діяльності 
бібліотеки і формування її колекцій як об’єкта історичних досліджень і 
музеєфікації; участь спільно з музеями у заходах (зокрема, – виїзних), 
присвячених різним історичним подіям; проведення в книгозбірнях 
спільно з музеями, архівами, закладами освіти й культури книжкових, 
художніх та інших виставок; вивчення бібліотеки як об’єкта історико-
архітектурного надбання певної місцевості й екскурсійно-туристичної 
діяльності. Досвід організації бібліотечних музеїв свідчить, що бібліо-
тека не дублює музейні установи, не є їх конкурентом, а навпаки – стає 
відповідальним і надійним партнером у справі збереження і поширення 
національного культурного надбання. Зазначений аспект стимулює роз-
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виток співробітництва бібліотек із музейними закладами та архівами у 
напрямі виявлення документів, що дозволяють розкривати певні істо-
ричні періоди бібліотечного розвитку [36, с. 85].

Мета створення музею історії бібліотеки (бібліотечної справи) поля-
гає в тому, щоб підняти на новий, більш високий, рівень вивчення до-
сягнень історичної і культурної спадщини певної місцевості у зв’язку з 
розвитком культурно-просвітницької, інформаційної та іншої діяльності 
бібліотеки; показати роль і значення роботи книгозбірень у суспільному 
житті свого населеного пункту, у вирішенні проблем з екології, з під-
вищення рівня здоров’я населення, у відродженні народних промислів, 
збереженні мови та ін. Організатори такого музею прагнуть показати 
не тільки походження, розвиток і майбутнє бібліотек певного краю, а й 
звернути особливу увагу та віддати належну пошану співробітникам бі-
бліотек як зберігачам культури минулого, збагатити та більш точно від-
творити історичну пам’ять народу.

Основними напрямами роботи музею історії бібліотеки є дослі-
дження і розкриття основних етапів розвитку книгозбірні; висвітлення 
та доведення органічного зв’язку бібліотеки і суспільства, бібліотеки 
і держави, ролі книгозбірні в розвитку культурно-просвітницьких та 
освітніх процесів й виявлення особливостей її діяльності на тлі куль-
турного життя села, міста, району чи регіону; збереження, вивчення 
й поширення культурної спадщини, що пов’язана з діяльністю книго-
збірень; покращення презентабельності та підвищення соціальної зна-
чущості бібліотечного закладу; залучення відвідувачів і потенційних 
соціальних партнерів до культурно-просвітницької діяльності бібліо-
теки; більш якісне задоволення інформаційних потреб користувачів; 
підвищення ефективності роботи книгозбірні та її статусу серед закла-
дів культури й у соціумі в цілому. 

Відповідно до мети та зазначених основних напрямів роботи голо-
вними завданнями музею історії бібліотеки є збереження унікального 
фонду архівних документів і колекцій з історії становлення бібліотеки 
та бібліотечної справи певної місцевості, матеріалів про видатних бі-
бліотечних діячів і співробітників книгозбірень; доведення до широкого 
загалу привабливості, багатогранності й повчальності історії бібліотек 
і бібліотечної справи; ознайомлення зі специфікою та значенням ді-
яльності бібліотек(и) для міста, області, регіону на різних етапах її іс-
нування; розкриття значущих подій та основних досягнень із моменту 
організації бібліотеки до сьогодення; висвітлення внеску бібліотечних 
і громадських діячів у розвиток книгозбірні та культури суспільства в 
цілому; ознайомлення відвідувачів з цінними бібліотечними колекціями, 
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роботою відділів книгозбірні та особливостями бібліотечної професії; 
розширення культурно-просвітницької роботи серед усіх верств насе-
лення; залучення громадян до пошукової, краєзнавчої, науково-дослід-
ної, художньо-естетичної, природоохоронної діяльності; сприяння НДР 
у галузі історії бібліотечної справи, а також у підвищенні професійного 
рівня бібліотекаря; розширення взаємодії бібліотеки з іншими заклада-
ми культури, освіти та науки; формування позитивного іміджу бібліоте-
ки у суспільстві. 

Музей історії бібліотеки здійснює майже такі самі соціальні функції, 
як і бібліотека, а саме: меморіальну, культурологічну, науково-дослідну, 
інформаційну, освітню, інтеграційну, комунікаційну, науково-просвіт-
ницьку, виховну функції, що дозволяє йому виконувати основні завдан-
ня із збереження пам’яток культури (зокрема, книжкових пам’яток), з 
популяризації книги і читання, з розкриття історії розвитку бібліотечної 
справи краю [4, с. 87]. Серед зазначених вирізняються науково-дослід-
на, меморіальна та культурно-просвітницька функції. Так, здійснення 
науково-дослідної функції музею історії бібліотеки передбачає: органі-
зацію роботи в архівах, бібліотеках, музеях та інших закладах з метою 
виявлення і опрацювання матеріалів, що відповідають потребам музею 
історії бібліотеки; розробку концепцій й програм з розвитку музею та 
участь у відповідних проектах інших установ, підприємств, організацій; 
формування знань в галузі теорії й методики збору, зберігання, обробки 
та використання музейних предметів; організацію наукових конферен-
цій, симпозіумів, семінарів, практикумів; проведення НДР відповідно 
до профілю музею і бібліотеки; формування на базі музею дослідниць-
кої лабораторії з вивчення історії бібліотек регіону, історії бібліотечної 
справи, діяльності бібліотечних музеїв і музейних бібліотек, а також з 
питань розвитку бібліотечного краєзнавства; проведення цільових до-
слідницьких проектів; привернення уваги вчених та громадських діячів 
до вивчення історії бібліотеки та різних аспектів її діяльності шляхом 
популяризації відповідних знань тощо [36, с. 74]. Меморіальна функція 
музею історії бібліотеки полягає у збереженні сукупності зібраних до-
кументів з метою їх передачі наступним поколінням. Вона спирається на 
формування, збереження і популяризацію документів як носіїв культури 
й історичної пам’яті. При цьому слід пам’ятати, що публічна бібліотека 
разом з музеєм не просто транслює культуру, а постійно відтворює ду-
ховні цінності з метою їх багаторазового повторного використання як в 
текстовій формі, так і в формі мовної комунікації, сприяючи культурній 
спадкоємності поколінь [19, с. 81]. Меморіальна функція музею історії 
бібліотеки здійснюється через збір, зберігання, вивчення і експонування 
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меморіальних та інших музейних предметів з метою увічнення пам’яті 
про видатних діячів бібліотечної справи, представників науки, культури, 
мистецтва, які брали участь у діяльності бібліотеки, а також здійсню-
ється з метою більш глибокого розуміння історичних подій, що впли-
нули на розвиток книгозбірні. У реалізації меморіальної функції чітко 
простежуються три загальних напрями діяльності: бібліотечно-інфор-
маційне, музейне і науково-дослідне, причому спостерігається тісний 
їх взаємозв’язок у всіх аспектах бібліотечної роботи, що підтверджує 
гармонійність і єдність бібліотечно-музейної структури як єдиної бага-
тофункціональної будови.

Отже, створення музею історії бібліотеки (бібліотечної справи) спри-
ятиме виконанню таких соціальних функцій:

•	 культурологічної функції – залучення широкого кола користува-
чів до національних надбань розвою культури й наукової думки; висвіт-
лення історії бібліотеки в контексті історичного розвитку села (району, 
міста, регіону, країни в цілому), осмислення досвіду роботи книгозбірні 
у взаємозв’язку з досягненнями науки, освіти, культури та ін.; 

•	 інформаційної функції – поширення інформації та знань з історії 
та діяльності бібліотеки у соціально-культурній, науково-освітній та в 
інших суспільних сферах; налагодження систематичного обміну інфор-
мацією з музеями, бібліотеками, архівами, а також участь разом з ними 
в організації спільних заходів, круглих столів та ін.; відповідного роз-
ширеного представлення та поновлення інформації на сайті бібліотеки 
тощо; 

•	 освітньої функції – проведення екскурсій та лекцій для учнів се-
редніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів і студентів вишів; залучення мо-
лоді до заходів, спрямованих на розвиток патріотизму на державному 
та регіональному рівнях; формування у свідомих громадян потреби у 
безперервній освіті, зацікавленості до наукової творчості; підвищення 
престижу інтелектуальної праці; 

•	 інтеграційної функції – інтеграція та консолідація ресурсів біблі-
отек, музеїв, архівів, у тому числі – в електронному середовищі; акти-
візація партнерської взаємодії між освітніми та культурними закладами 
краю; розробка спільних програм підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації фахівців бібліотек, музеїв та архівів тощо; 

•	 комунікаційної – сприяння розвитку координації та кооперації ді-
яльності бібліотек і бібліотечних музеїв; налагодження контактів і співп-
раці з музеями, архівами та іншими культурними й освітніми закладами; 
установлення зв’язків зі ЗМІ; організація спільної участі в проведенні 
сумісних заходів з різними асоціаціями, спілками, товариствами тощо; 
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•	 екскурсійно-туристичної функції – екскурсійне обслуговування 
відвідувачів; установлення зв’язків із туристичними агенціями та струк-
турами; введення музею історії бібліотеки до складу туристичних марш-
рутів міста й області та ін. [37, с. 118–119]. 

Таким чином, музей історії бібліотеки (бібліотечної справи) як окре-
мий науково-дослідний та культурно-освітній структурний підрозділ 
книгозбірні – це культурно-просвітницький заклад музейного типу, що 
збирає, вивчає, зберігає, експонує та популяризує письмові, фото-, фоно-
, відеодокументи, речі, книжкові та інші пам’ятки культури, знання та 
інформацію про розвиток бібліотек(и) в наративній, візуальній та пи-
семній формі. Цей структурний підрозділ музейними засобами розкри-
ває історію становлення бібліотек(и), значення їх (її) діяльності та місце 
в інформаційно-документному забезпеченні функціонування сфер осві-
ти, науки та культури, а також у процесах задоволення інформаційних, 
культурно-освітніх, дозвіллєвих та інших потреб користувачів, шляхом 
всебічного вивчення розвитку бібліотечної справи певної місцевості 
(села, району, міста, області, регіону), внеску видатних вчених, меце-
натів, бібліотечних працівників та інших громадських діячів у розвій 
бібліотек(и) [36, с. 79–80]. 

Як окремий різновид культурно-просвітницької діяльності книгозбір-
ні музей історії бібліотеки – це особливе інформаційно-комунікаційне, 
предметно-речове середовище (у тому числі – віртуальне), що існує у 
формі музейних предметів (експонатів), де наочними засобами пода-
ється інформація про історичний розвиток бібліотеки та бібліотечної 
справи і яке пов’язане з культурною, науковою і виробничою діяльністю 
суспільства певної місцевості. Основною метою функціонування зазна-
ченого середовища є формування у відвідувачів інтересу до історії свого 
краю та діяльності бібліотек(и), засобами виявлення, вивчення, систе-
матизації, зберігання, популяризації та музейної експозиції докумен-
тальних матеріалів, що стосуються розвитку бібліотечної справи краю й 
розкриття життєдіяльності її організаторів (бібліотекарів, діячів науки, 
освіти, культури та інших видатних осіб, що зробили вагомий внесок у 
розвій бібліотек(и)) [4, с. 87–88].

Більшість сучасних українських бібліотек та музеїв мають своє пред-
ставництво у мережі Інтернет, де вони намагаються розкривати власні 
фонди, колекційні й тематичні зібрання, надавати інформацію про свою 
роботу та проведення різних заходів, створюють віртуальні виставки 
тощо. Бібліотечні веб-сайти відрізняються від музейних інформативніс-
тю за рахунок подання більш широкого спектру інформаційних ресур-
сів, певних переваг супроводження та доступу до джерел інформації, 
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архівних матеріалів та виставкових експозицій, а також виділяються ви-
щим рівнем структурованості. У простір сучасної бібліотеки включені 
не тільки книги і люди, але й комп’ютери, відео-програвачі та інша елек-
тронна медіа-техніка, за допомогою якої користувачеві і бібліотекарю 
відкривається новий віртуальний простір, що значно розширює фізичні 
можливості приміщення бібліотеки. Таким чином, бібліотечний заклад 
у процесі своєї еволюції долає обмеженість своїх «фізичних меж» і по-
єднується з єдиним світовим інформаційним простором за допомогою 
технологій Інтернету. Зокрема, для повномасштабного розкриття своїх 
унікальних фондів й документів, що стосуються історії бібліотеки та 
задля охоплення більшого кола потенційних відвідувачів створюються 
віртуальні експозиції й музейно-виставкові комплекси за окремими або 
за усіма темами чи періодами розвитку книгозбірні. В електронній фор-
мі на сайті бібліотеки вони отримують навіть краще представлення, ніж 
в реальних експозиціях, розміщених у спеціально для цього зроблених 
стендах. Така перевага у справі створення повноцінного віртуального 
музею, зокрема – з історії бібліотеки, при наявності певних технічних 
засобів, може бути використана майже кожною книгозбірнею.

Перші музеї у вигляді веб-сайтів з’явилися в Інтернеті на початку 
1990-х рр. (у США, Англії, Франції). Спочатку віртуальні музеї були 
сайтами реальних музеїв, але незабаром стали створювати і веб-сайти 
«фізично неіснуючих» музеїв. В Україні перші віртуальні музеї бібліотек 
почали з’являтися на початку ХХІ ст., відтоді дедалі більше музеїв при 
бібліотеках виходять в Інтернет і стають віртуальними (наприклад, вір-
туальний музей письменника Бориса Лавреньова (1891–1959) Обласної 
бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова (http://unalib.ks.ua/lavrenyov.
htm); віртуальний музей «Харківська медична школа в назвах» Наукової 
бібліотеки Харківського національного медичного університету (http://
libr.knmu.edu.ua/index.php/kharkiv-med-shkola-v-nazvah)та ін.) Віртуаль-
ні музеї бібліотек чи, так звані, вебсайт-музеї – це сайти, що оптимізова-
ні для експозиції музейних матеріалів. Віртуальний бібліотечний музей 
– це сучасний і затребуваний формат бібліотечної послуги, вдалий при-
клад застосування інтернет-технологій для вирішення проблем збері-
гання, систематизації та швидкого доступу до інформації, що має куль-
турно-історичну цінність. Віддалений «відвідувач» такого музею може 
самостійно отримати необхідну інформацію, подивитися цікаві для його 
відео- та фотоматеріали, скористатися архівними документами, а також 
зберегти інформацію на своєму комп’ютері. Не всяку електронну колек-
цію на сайті можна називати віртуальним музеєм. Головним критерієм 
віртуального музею є комплексний підхід до організації його структури, 
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яка наближається до традиційної, і наявність інтерактивного програм-
ного забезпечення, що моделює віртуальну екскурсію [34, с. 114]. Вір-
туальні музеї за рахунок застосування інтернет-технологій пропонують 
знайомство з документами й артефактами в електронному вигляді і про-
понують своєрідне вирішення багатьох традиційних музейних проблем, 
пов’язаних зі зберіганням, забезпеченням безпеки, широкого, швидкого 
і легкого доступу до експонатів. У цьому відношенні віртуальні музеї, 
в тому числі, з історії бібліотек і бібліотечної справи, як своєрідна фор-
ма подання різноманітних ресурсів бібліотеки, можуть створюватися 
не тільки великими міськими бібліотеками, а й невеликими районни-
ми. Суть їх полягає у використанні сучасної комп’ютерної техніки та 
нових інформаційних технологій, які припускають наявність власного 
сайту бібліотеки, сторінки на сайті, електронної виставки, сторінки «В 
контакті» та певних матеріалів з історії книгозбірні (на базі музейно-екс-
позиційного куточка або музею) у цифровій формі, а також відповідних 
матеріалів оглядової та тематичних екскурсій залами бібліотеки. Зміс-
том експонатів віртуальних музеїв історії бібліотек (бібліотечної спра-
ви) є електронний ресурс у вигляді документів та артефактів, повних 
або часткових текстів окремих видань, різних фото-, відеоматеріалів та 
ін. Переваги віртуальних музеїв, зокрема, з історії бібліотек, полягають 
у можливості оперативного виправлення і доповнення експозиції; у на-
данні, засобами гіперпосилання, можливості перейти на сайти інших 
музеїв і бібліотек з метою ознайомлення з їх експонатами; у розширенні 
технічних можливостей подачі матеріалу й візуального вивчення різних 
документів; у посиленні ефекту присутності, а також доступності відо-
мостей першоджерел. Таким чином, бібліотекарі відтворюють найкращі 
культурні традиції за допомогою більш яскравих і образних музейних 
форм, що стимулює зацікавленість до знань і розвиток самосвідомості 
відвідувачів, закріплюючи інформацію про розвій культури певної міс-
цевості засобами музейних експозицій [22, с. 29]. 

Отже, віртуальний музей історії бібліотеки (бібліотечної справи) – це 
такий тип веб-сайту, що представляє собою набір електронних артефактів 
та інформаційних ресурсів, що документально розкривають основні ета-
пи розвитку окремої книгозбірні та бібліотечної справи певної місцевості 
(села, міста, району, області, регіону) у відповідний проміжок часу (пере-
важно, у ХІХ–ХХ ст.) з допомогою надання доступу до документів че-
рез електронні колекції музею, що містять фотографії, малюнки, картини, 
діаграми, графіки, записи, відеоматеріали, газети, журнали, книги, окремі 
статті та багато інших матеріалів, що зберігаються у файловому сервісі 
музею і є доступними через електронні засоби масової інформації.
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Головною метою віртуального музею історії бібліотеки (бібліотечної 
справи) є привернення уваги читачів до книгозбірні як до центру сус-
пільного й культурного життя, зосередження інформації про розвиток 
бібліотек(и) та культури певного краю, а також популяризація книги, чи-
тання й бібліотечної професії. Його основними завданнями є пропаган-
да та збереження культурної спадщини, що має національне й регіональ-
не значення, шляхом визначення особливо значущих подій у розвитку 
бібліотеки у вигляді реконструкції в оцифрованому вигляді історичних 
документів і артефактів; розширення доступу до суспільно значимої ін-
формації шляхом створення віртуальної музейно-виставкової експози-
ції з можливістю віддаленого доступу до текстів та експонатів музею 
тощо. Віртуальний музей історії бібліотеки виконує такі ж функції, що й 
традиційний: меморіальні, інформаційні, комунікаційні, культурно-про-
світницькі, виховні та ін. Він створюється у вигляді інформаційно-пошу-
кової, довідкової та навчальної адаптивної гіпермедіасистеми, доступної 
в мережі Інтернет. Віртуальна експозиція пропонується як послідовність 
«вікон», що відкриваються на сайті бібліотеки [16, с. 65]. Свій «марш-
рут» віртуальний відвідувач визначає через опції основного меню, отри-
муючи інформацію про структуру й змістовне наповнення музею історії 
бібліотеки. Віддалений користувач знайомиться з експонатами музею 
через функції основного меню, отримуючи інформацію про музей бі-
бліотеки і його експонати, про видатних осіб, географічні й архітектурні 
об’єкти, що згадуються в експозиції, про книги та інші документи. За 
допомогою супровідних текстів віртуальної екскурсії є можливість пере-
ходу до безпосереднього ознайомлення зі змістом оцифрованих першо-
джерел. Зазвичай у цифровому форматі представлена частина матеріалів 
з фонду музею історії бібліотеки; виставки, які в різний час проходили 
у бібліотеці; спеціально створені віртуальні експозиції з використанням 
експонатів музею тощо. Досить часто у віртуальному музеї історії біблі-
отеки представлено набагато більше музейних матеріалів, ніж у тради-
ційних експозиційно-виставкових стендах. Наприклад, у віртуальному 
Музеї історії Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого у 
трьох розділах представлено всі періоди розвитку зазначеної книгозбір-
ні (1-й період: від заснування (1866) до 1940-го року; 2-й: 1941–1990 рр.; 
3-й: 1991–2016 рр.), на відміну від експонатів експозиційних стендів на 
першому поверсі головного корпусу, де розкрито лише початковий пері-
од історії бібліотеки [23].

В Одеській національній науковій бібліотеці (ОННБ) ідея створення 
віртуального музею історії книгозбірні виникла у 2014 р., коли фахівці 
ОННБ розпочали роботу з підготовки відзначення 185-річчя від року за-
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снування бібліотеки (1829). Використовуючи переваги новітніх техно-
логій, співробітники одеської бібліотеки поступово почали розкривати 
в хронологічній послідовності засобами письмових, ілюстративних та 
інших матеріалів основні етапи розвитку діяльності книгозбірні. Вод-
ночас вони робили електронні копії документів, які стосувалися історії 
бібліотеки та розміщували їх на сайті книгозбірні, що відкривало до них 
доступ віддалених користувачів. Поступово почалося створення вірту-
ального музею історії ОННБ, який на сьогодні розкриває лише перший 
період діяльності наукової книгозбірні (1829–1919 рр.). Історія ОННБ 
розподілена на чотири періоди. Перший період розкриває становлення 
та розвиток бібліотеки у ХІХ – на поч. ХХ ст. – від заснування в 1829 р. 
до 1920 р., коли в Одесі остаточно було встановлено Радянську владу і 
бібліотека вступила в принципово новий період своєї діяльності. Дру-
гий період буде розкривати історію книгозбірні в період 1921–1945 рр., 
коли бібліотека працювала у буремні роки становлення радянського сус-
пільства. Третій період – період сталого розвитку та становлення біблі-
отеки як загальнодержавної установи у 1945–1991 рр. Сучасний період  
(з 1991 р. до сьогодення) – діяльність бібліотеки в незалежній, демокра-
тичній Україні в нових політичних, соціально-культурних, виробничо-
технологічних умовах, коли книгозбірню було визнано національною 
установою. Кожен розділ віртуального музею складається із двох рівнів: 
на першому надається загальна інформація та представлено ілюстратив-
ний матеріал, на другому – розширена інформація, яку запропоновано 
до понять та слів, що виділені жовто-коричневим кольором [30]. 

Завдяки створенню та функціонуванню музею історії бібліотеки, у 
тому числі – віртуального, набувають розвитку такі інноваційні напрями 
НДР бібліотечно-інформаційної діяльності, як: 

•	 розгортання та посилення наукових досліджень бібліотеки з ви-
вчення історії бібліотечної справи та краю (зокрема, проведення верифі-
кації відповідних історичних матеріалів); 

•	 персоніфікація історичних досліджень (залучення матеріалів 
спогадів, листування очевидців, розкриття історії бібліотеки не тільки 
через життєдіяльність видатних бібліотечних співробітників та керів-
ників, а й через спогади та діяльність ветеранів бібліотечної справи та 
звичайних бібліотекарів); 

•	 створення корпоративних електронних ресурсів з історичної те-
матики, оскільки вивчення історії окремої бібліотеки неможливе без до-
слідження розвитку бібліотечної справи певної місцевості та країни в 
цілому (до корпоративних електронних ресурсів з історичної тематики 
можуть належати біографічні та біобібліографічні покажчики; тематич-
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ні покажчики та каталоги; бази даних музейних предметів (експонатів), 
джерел з історії бібліотеки, матеріалів підсумків НДР, персоналій (бі-
бліотекарів, користувачів, істориків, краєзнавців); електронні виставки; 
профільні сайти тощо); 

•	 залучення до НДР фахівців із різних дисциплін (історії, краєзнав-
ства, музеєзнавства, етнографії, мистецтвознавства, культурології, соці-
ології, педагогіки тощо), які допомагатимуть визначати основні напрями 
пошуку та найбільш важливі етапи в історії бібліотеки, акцентуватимуть 
увагу на особливо цінних музейних предметах; 

•	 активізація творчого науково-дослідного потенціалу молодих бі-
бліотекарів, які мають новий креативний погляд на вирішення дослід-
ницьких та організаційних питань (оригінальність мислення дозволяє 
найбільш повно реалізувати творче самовираження) [2, с. 22–23]. 

Робота з організації музею історії бібліотеки посилює мотивацію пра-
цівників книгозбірні до застосування не тільки музейних форм і мето-
дів діяльності, а й спонукає до розвитку професійного вдосконалення, 
сприяє усвідомленню цінності бібліотечної професії, нових можливос-
тей бібліотеки, а також прагненню підвищити соціальну значимість кни-
гозбірні. Окрім того, особистісна активність бібліотекаря, розвиток його 
творчих здібностей проявляються в авторській концепції експозиції, в 
організації виставок, у використанні оригінальних форм і методів робо-
ти. Дослідження з історії бібліотек(и) та розвитку бібліотечної справи, 
завдяки активізації музейної діяльності в книгозбірнях, можуть зроби-
ти значний внесок у розвій бібліотечного та історичного краєзнавства й 
стати невід’ємною частиною документального та достовірного висвіт-
лення культурної спадщини краю. Проте існують також і певні пробле-
ми в організації роботи музею історії бібліотеки, зумовлені відповідни-
ми недоліками сучасного нормативно-правового регулювання музейної 
діяльності книгозбірень (визначення статусу бібліотеки-музею, музею 
в бібліотеці, обліку музейного фонду та ін.); отриманням додаткових 
площ і спеціального обладнання для музейних експозицій (музейні екс-
позиції займають переважно невеликі площі в читальних залах або у 
фойє бібліотек); браком фінансування музейної діяльності тощо. Неза-
довільно також організовано забезпечення збереження музейних експо-
натів, навчання бібліотекарів методиці і правилам оформлення музей-
них експозицій (у створенні музейних експозицій та передачі досвіду 
повинні брати участь професійні музеєзнавці, художники, дизайнери 
та ін.), унормування робочого часу на «музейну частину» роботи тощо. 
Для ефективної діяльності музею історії бібліотеки бракує методичних 
розробок, які розкривали б особливості музейної роботи у бібліотеці, 
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специфіку створення експозицій та бібліотечно-музейних виставок, а 
також складні питання роботи з музейними предметами з урахуванням 
специфіки бібліотеки тощо. Існує проблема обліку музейних предметів 
та колекцій у бібліотеці, оскільки вони не перебувають на її балансі (не-
можливість включити музейні експонати у бюджетне фінансування, від-
сутність грошей на придбання музейних предметів та ін.). Є певні труд-
нощі з веденням бухгалтерського обліку, роботою з музейним фондом, 
наданням користувачам можливості дослідження музейних експонатів. 

Музейні експозиції у бібліотеках здебільшого створюються за ініці-
ативою співробітників бібліотек, яким для отримання фінансової під-
тримки та організаційної допомоги іноді важко обґрунтувати керівни-
цтву району або міста значимість, «рентабельність» свого проекту. Проте 
іноді ініціатором створення музею виступає адміністрація та представ-
ники влади. Адже повноцінне функціонування музею історії бібліотеки 
сприятиме висвітленню найцікавіших подій і фактів з історії бібліотеки, 
дозволить познайомити користувачів із видатними діячами науки і куль-
тури, з життям і діяльністю бібліотечних працівників, а також розкриє 
позитивний колективний професійний досвід попередніх поколінь. Крім 
того, музей історії бібліотеки може стати бажаним місцем для зустрічей 
та дискусій дослідників з історії, краєзнавства, бібліотечної, музейної та 
архівної справи, знавців та любителів старовини. Основна своєрідність 
дослідження розвитку бібліотечної справи в музеї історії бібліотеки по-
лягає в поєднанні вивчення аспектів минулого розвитку книгозбірень з 
визначенням сучасного стану їхньої діяльності; виявлення тенденцій та 
перспектив розвитку бібліотек певної місцевості, що можливо лише за 
умов тісної кооперації й координації науково-дослідної та музейної ді-
яльності бібліотек, музеїв та архівів краю, при ретельному опрацюванні 
джерелознавчої бази, створенні повної бібліографії, при ґрунтовному 
вивченні архівних документів та відповідних наукових публікацій. Без-
умовно, формування музею історії бібліотеки тісно пов’язане з розви-
тком бібліотечного краєзнавства.

Створення та організація роботи музею історії бібліотеки дозволяє 
краще усвідомити цінність бібліотечної професії, нових можливостей 
сучасної книгозбірні, посилює прагнення підтвердити соціальну значи-
мість закладу, дає можливість бібліотеці знайти своє унікальне місце в 
мережі закладів культури, істотно підвищити цінність і затребуваність 
її фондів, які містять не тільки загальнодоступні видання, але й меморі-
альні книжкові колекції, що пов’язані, зокрема, з окремими особами, які 
зробили значний внесок у розвиток книгозбірні чи бібліотечної справи 
краю або пов’язані з окремими історичними подіями, що вшановує бі-
бліотека. Більше того, музей історії бібліотеки істотно розширює спектр 
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її діяльності, додаючи до традиційних форм бібліотечної роботи музейні 
та архівні: створення експозицій, проведення екскурсій, збирання мемо-
ріальних колекцій та архівних документів, поглиблення та розширення 
науково-дослідної та видавничої діяльності [6]. 

Отже, поетапне проведення заходів щодо створення музею історії 
бібліотеки передбачає: попереднє здійснення наукових досліджень з іс-
торії книгозбірні та бібліотечної справи певної місцевості (села, району, 
міста, області, регіону); ознайомлення з основними напрямами музейної 
та краєзнавчої роботи; опрацювання наукових праць, що містять відо-
мості про осіб, які зробили значний внесок у розвиток бібліотеки й бі-
бліотечної справи певного краю; створення робочої групи з організації 
музею або окремого музейного підрозділу бібліотеки; виділення та при-
стосування окремих приміщень для експозиції та зберігання музейних 
експонатів або частини відповідно обладнаного простору у фондосхо-
вищі, читальній залі тощо; розробку, затвердження та заповнення від-
повідної музейної документації й плану робіт на найближчі п’ять років; 
створення структурованої експозиції та введення експозиційно-вистав-
кових комплексів до соціальних комунікацій бібліотеки, зокрема про-
ведення екскурсій, лекцій, презентацій тощо; організацію випуску від-
повідних календарів пам’ятних дат, буклетів, листівок та іншої реклам-
ної продукції; розробку і поступове формування віртуального музею та 
створення багатофункціональної електронної бази даних; налагодження 
взаємозв’язків з іншими закладами культури з метою проведення спіль-
них тематичних виставок, здійснення обміну матеріалами за суміжними 
темами, ведення спільних досліджень, а також наукових заходів – конфе-
ренцій, семінарів, практикумів тощо [36, с. 82–83]. 

Бібліотечні заклади, що мають музей історії бібліотеки, використо-
вуючи у своїй роботі всі основні елементи музейної діяльності, фор-
мують новий творчий стиль й імідж закладу, більш привабливий для 
користувачів; краще розкривають інформаційний, науково-освітній та 
культурний потенціал фондів бібліотеки; пропагують документи, які 
можуть бути в подальшому використані в НДР користувачів. Музей іс-
торії бібліотеки дозволяє залучати до книгозбірні додатковий контин-
гент читачів і більш ефективно й цілеспрямовано вести інформацій-
но-бібліотечну, культурно-освітню та просвітницьку діяльність серед 
населення. Дослідження з історії бібліотеки й бібліотечної справи, що 
систематично здійснюються в зазначеному музеї, дозволяють краще 
зрозуміти проблеми сьогодення, знайти шляхи їх вирішення, сприяють 
глибшому розумінню розвитку не тільки самої бібліотеки, але й розви-
тку сфер освіти, науки й культури краю.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЕВ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК: НА ПУТИ К 
СОХРАНЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Охарактеризованы опыт, проблемы, перспективы создания, особенно-
сти функционирования музеев истории библиотек; проанализирована 
специфика формирования и развития деятельности виртуальных музеев 
истории библиотек, а также значение музея истории библиотеки в разви-
тии научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и культур-
но-массовой работы библиотеки, в сохранении и популяризации наци-
онального культурного наследия и в повышении имиджа библиотечной 
деятельности.

Ключевые слова: библиотека, библиотечные инновации, библиотечные 
музеи, виртуальные музеи, музей истории библиотеки, история библиотек.

Sokolov V. Iu.,
Candidate of Historical Sciences (Ph. D.), 
Chief Librarian National Parliamentary Library of Ukraine
1, M. Hrushevskoho St., Kyiv, 01008, Ukraine
tel.: (044) 278 85 12;
e-mail: socolv@i.ua

CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF MUSEUMS 
OF THE HISTORY OF LIBRARIES: ON THE WAY TO SAVING 
REGIONAL CULTURAL HERITAGE 

Summary
In the article by Victor Sokolov «Cultural and educational activities of mu-
seums of the history of libraries: on the way to saving regional cultural heri-
tage», the relevance of research on the creation and functioning of library 
museums is disclosed. Experience, problems, perspectives of creation, pecu-
liarities of the functioning of museums of the history of libraries in Ukraine 
are described.
The purpose of the article is to analyze and characterize the socio-cultural 
factors of creation and the peculiarities of the functioning of the Museum of 
Library History, as well as to study and clarify the specificity of the formation 
of electronic format of museum expositions and the work of the virtual mu-
seum of library history, in addition – to reveal the importance of the cultural 
and educational activities of these museums in preserving and popularizing 
the national cultural heritage. In his work the author used methods of compari-
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son, analogy, deduction, description, analytics, typological method and other 
methods of scientific research.
The article analyzes the basic preconditions and stages of the formation of 
museums of history of libraries and the peculiarities of the organization of 
their work. The main directions of the social functioning of the Museum of 
Library History and the influence of its activity on the work of library col-
leges are described. The author disclosed the specificity of the compilation 
and substantiated the advantages of creating electronic museum expositions 
in libraries. Experience proves that the creation and operation of a virtual mu-
seum of library history has certain advanteges and can be more effective in the 
cultural and educational work of the library than the real museum. However, 
the creation of an electronic format for museum expositions in libraries is 
mainly based on the functioning of a real museum. The article also analyzes 
the importance of museums of the history of libraries in the development of 
book-keeping, research and exhibition, exhibition and cultural-mass work, in 
preserving and popularizing the national cultural heritage, in enhancing the 
image of librarianship. As a result of the analysis of sources, scientific mate-
rials and library experience the author has identified and described the main 
positive features and benefits of virtual museums of library history. According 
to the researcher, the main advantages of virtual  museums are: availability for 
remote users who have access to the Internet; acquaintance with documents 
and objects of the museum in electronic form; providing free communication 
between users (by commenting and discussing the material) as well as receiv-
ing additional information through hyperlinks; simplification of the library’s 
museum work component. The author of the article made the conclusion that 
the active work of the Museum of Library History manifests itself in the direct 
dependence on the development of its ethnographic, cultural, educational and 
research work; the level of information on library and bibliographic activity; 
the introduction of innovations, systematic archival and scientific research; 
cooperation with various institutions of culture, science and education; coor-
dination of research and museum activities of libraries, museums and archives 
of the region.

Key words: library, library innovations, library museums, virtual museums, 
library history museum, history of libraries.
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ЭПИСТОЛИИ О. Л. ВАЙНШТЕЙНА К С. Я. БОРОВОМУ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ИСТОРИИ ЖИЗНИ 
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ 1940-х – 1970-х гг.

В статье представлены письма советского историка О. Л. Вайнштейна 
к коллеге С. Я. Боровому. Опубликованные эпистолии хронологически 
охватывают 1944–1976 гг., период их зрелой научной деятельности, на-
личия авторитета и ведущих позиций в среде ученой корпорации, по-
явления основных научных трудов. Эти послания заключают в себе при-
знание автора в дружбе и уважении к адресату и его супруге, отражают 
близкое коллегиальное окружение ученого, характеризуют условия по-
вседневной жизни советского интеллектуального сообщества. Представ-
ленные материалы отображают основные вехи профессиональной дея-
тельности двух ученых-историков, коллизии их продвижения по службе, 
условия адаптации в период проведения советской властью политиче-
ской компании по «борьбе с космополитизмом», новости и пересуды о 
коллегах. Содержания эпистолий позволяют воссоздать существенные 
детали развития советской исторической науки, университетской си-
стемы образования и фрагменты биографии ряда ученых. Опубликован-
ные послания воспроизводят дискуссионные вопросы историков вокруг 
определенных проблем советской историографии и исследований в об-
ласти медиевистики, демонстрируют критические высказывания и воз-
ражения О. Л. Вайнштейна в адрес коллег. В текстах писем охаракте-
ризовано условия написания и подготовки к публикации ряда научных 
изданий. Публикация эпистолий сопровождается достаточно полными 
комментариями по их содержанию и вводит в научный оборот ценный 
исторический источник.

Ключевые слова: О. Л. Вайнштейн, С. Я. Боровой, Ленинград, Одесса, 
Фрунзе, университет, история, историческая наука, историография, ме-
диевистика.



46

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

Летом 1944 г., после почти двух с половиной лет эвакуации в Сара-
тов, советский историограф, теоретик исторической науки, историк-ме-
диевист Осип Лейбович Вайнштейн (1894–1980)2 вернулся в Ленинград. 
Пребывая в безопасности, вдали от театров боевых действий Второй 
мировой войны, он, как и многие его коллеги по Ленинградскому го-
сударственному университету (ЛГУ), оказался перед лицом новых по-
вседневных жизненных трудностей. Подобное проблемное положение 
было связано с необходимостью обустройства на старом месте в новых 
условиях послеблокадного Ленинграда, налаживанию бытовых условий 
для продолжения занятий педагогической и научной деятельностью. 
Именно начиная с этого времени и до конца 1970-х гг. продолжалась 
активная переписка О. Л. Вайнштейна с одним из его коллег, советским 
историком, специалистом по социально-экономической истории XVI–
XIX вв. и в разных областях гуманитарного знания – Саулом Яковлеви-
чем Боровым (1903–1989)3.

О. Л. Вайнштейн и С. Я. Боровой принадлежали к числу ведущих со-
ветских историков. Их знакомство состоялось в Одессе в начале ХХ в. 
Позволим себе предположить, что скорее всего это произошло летом 
1920 г. в Одесском областном архиве, образованном в марте того же года. 
В новосозданное учреждение двадцатипятилетний аспирант Одесского 
общественно-гуманитарного института О. Л. Вайнштейн 21 июня 1920 г. 
подал заявление с просьбой предоставить место в архиве для принятия 
участия в разработке местных архивов, а семнадцатилетний С. Я. Боро-
вой пришел устраиваться на работу. Сближение же двух молодых уче-
ных, по воспоминаниям С. Я. Борового [2, с. 137], произошло в сере-
дине 1920-х гг. в Одесской центральной научной библиотеке (ОЦНБ), 
где О. Л. Вайнштейн последовательно занимал должности библиотека-
ря (1 сентября 1923–1924), заведующего библиографическим отделом 
(1924–1927), ученого секретаря, заместителя директора, и. о. директора 
(5 месяцев в 1930 г.). В свою очередь С. Я. Боровой посещал ОЦНБ, бу-
дучи студентом Одесского института народного хозяйства и аспирантом 
Научно-исследовательской комиссии (1927–1930) при библиотеке (на-
учный руководитель С. Л. Рубинштейн). Увлечение занятиями наукой и 
многие общие темы привели к тому, что два ученых сблизились. Между 
ними сложились дружеские отношения, которые, несмотря на то, что 
О. Л. Вайнштейн в 1935 г. переехал из Одессы в Ленинград, где прожил 
практически всю свою жизнь, а С. Я. Боровой оставался жить в Одессе, 
связывали их самих и их семьи долгие годы.

Следствием дружеской связи на протяжении многих лет является 
переписка между двумя учеными-историками, которая отложилась пла-
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стом в виде автографов в количестве 70 эпистолий в материалах личного 
фонда С. Я. Борового в Государственном архиве Одесской области [1]. 
Общее число эпистолий составляет 70 единиц разного формата и видов. 
Из них 34 письма и 36 почтовых открыток за период с 1944 г. по 1979 г.

Возникшая в ходе личного общения двух ученых переписка никогда 
не была интенсивной и продолжительной. О. Л. Вайнштейн и С. Я. Бо-
ровой обменивались посланиями от случая к случаю, часто задерживая 
ответ на несколько месяцев, постоянно взывая к приятельским отно-
шениям, прося не сердиться на паузы в переписке. Точное количество 
отправленных и полученных писем неизвестно, и вряд ли когда будет 
установлено. Причиной тому – особенности сохранности материалов 
обоими историками.

Представленные письма используются в качестве исторического ис-
точника по истории исторической науки, позволяющих приблизиться к 
созданию целостного образа ученого, погруженного не только в научные 
исследования, но и в повседневные заботы, профессиональные устрем-
ления, выстраивание отношений с властью, начальством и коллегами. 
Переписка позволяет заглянуть в творческую лабораторию историка, от 
момента возникновения замысла до публикации и откликов оппонентов.

Документы публикуются в хронологической последовательности на 
языке оригинала, с приведением в соответствии с правилами орфогра-
фии и пунктуации современного русского языка. Встречающиеся в тек-
сте эпистолий сокращения слов расшифрованы в квадратных скобках. 
Все материалы представляют собой рукописные оригиналы с собствен-
норучной подписью автора.

№ 1: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 18 октября 
1944 г.

18/Х.[19]44
Дорогой Саул Яковлевич,

Надеюсь, что это письмо дойдет, несмотря на неточный адрес – ведь не знаю 
ни № дома, ни № квартиры, но «дом Попудовой» – ориентир достаточный.

Итак, Вы, в Одессе. Очень, жалею, что не удалось Вам осуществить свое 
желание переместиться на север. Ин[ститу]т4 Ваш в Самарканде еще и поныне 
там и в этом году не вернется.

Не знаю, известно ли Вам, что я теперь в новом амплуа: директора Научн[ой] 
биб[лиоте]ки им[ени] Горького при ЛГУ. Это имеет большие неудобства, но 
выгодно для научн[ой] работы, т[ак] к[ак] все, что мне угодно, могу получить. 
Меня насильно заставили взяться снова за это дело, от чего кафедра моя стра-
дает. Сверх того, я – председат[ель] Выстав[очной] комиссии по организации 
юбил[ейной] выставки у[ниверсите]та. Это огромная затея, на к[ото]рую уже 
ухлопано свыше 100 тысяч и будет вложено еще больше. Выставка откроет-
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ся 19/ХІ. Можете легко представить себе размеры моей «нагрузки». Обедаю 
обычно в 12–1 ночи.

На 26/Х меня вызывают в Москву на конференцию научн[ых] б[иблиоте]к. 
Постараюсь отбояриться. Лариса Алекс[андровна]5 все хворает, и нам сейчас в 
бытовом отношении очень сложно жить.

В Одессе моя сестра – единственный чудом уцелевший остаток моей родни, 
довольно обширной, как Вы знаете. Все погибли, кроме нее. Она пишет мне 
истерич[еские] письма, настаивая на моем приезде в Одессу «для спасения» 
моей дочурки. Если бы я знал, что она уже в Одессе, я немедленно приехал бы. 
Но ехать, чтобы сидеть там и ждать возвращения родителей моей жены (ин-
женер А. И. Грушецкий) с моей дочкой – невозможно. Через Ленинградск[ий] 
НКВД и через унив[ерсите]т я дважды запросил Одесск[ий] обл[астной] НКВД 
о судьбе и местонахождении их, но пока нет еще ответа. Если бы Вы повида-
лись с моей сестрой и выяснили б у нее, утвердительно ли нужен мой спешный 
приезд именно теперь, Вы оказали бы мне большую услугу. Ей я не совсем до-
веряю: она травмирована тремя годами скитаний и страха за жизнь, гибелью 
родных – почти на ее глазах и т[ак] д[алее]. От кого и от чего я должен спасать 
свою дочку? Если она жива, в чем мы уверены, то кто же ее теперь обидит? 
Сестра моя, Людмила Львовна Александрович, живет по Нежинской д[ом] 75, 
кв[артира] 1. Если Вам нетрудно, поговорите с ней и сообщите свои соображе-
ния. Нужно ли мне ждать ответа на запросы или ехать не дожидаясь?

Заранее благодарю за дружескую услугу.
Привет Эмил[ии] Изр[аилевне]6 от нас обоих.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 1–1 об. Автограф. Письмо.

№ 2: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 29 ноября 
1944 г.

Л[енингра]д, 29/ХІ–[19]44

Дорогой Саул Яковлевич,
Сердечно благодарю Вас за участие в моих семейных делах, а также за 

Вашу телеграмму. Вероятно, Лариса Алекс[андров]на побывала уже у Вас. Я 
до сих пор не имею сведений, когда точно она прибыла в Одессу. Предполагаю 
выехать на встречу моим обеим девочкам в Москву. Меня все время задержи-
вали здесь, но если из телеграммы жены, кот[орую] я жду, выясниться необхо-
димость приезда моего в Одессу, то я немедленно же выеду. Хотелось бы этого 
избежать, т[ак] к[ак] чувствую себя неважно для столь длинной дороги, а глав-
ное, потом придется дорого расплачиваться за вынужденный перерыв в работе.

У нас идет большая н[аучная] сессия7 (207 докладов!), к которой я развер-
нул огромную выставку длиною в полкилометра. Посылаю Вам тезисы кое-
каких ист[орических] докладов, в т[ом] ч[исле] и своего. «Гвоздем» сессии 
явл[яются] доклады Тарле8, ак[адемика] Смирнова9 и О. Ю. Шмидта10 (оба 
математ[ики]), Трайнина11 (юрид.), но их тезисов у меня как раз и нет.
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Если на сей раз в Одессу я не попаду, то летом уже обязательно там по-
бываю. У меня была мысль, если приеду теперь в Одессу, не стоило ли бы 
использовать это для неск[ольких] лекций: 1) по теме моего доклада на сессии 
– для ун[иверсите]та, 2) по истории теоретических истоков гитлеризма и 3) 
Германия накануне катастрофы – оба доклада для более широкой аудитории.

Я здесь страдаю от холода, т[ак] к[ак] не запасся топливом и нет времени 
об этом позаботиться теперь. Приезд дочки вынудит меня на кардинальн[ые] 
меры в этом вопросе. Но пока что низкая t° ослабляет мою научн[ую] актив-
ность.

Как идет Ваша работа? Какие перспективы и планы? Освоились ли с «но-
вой» Одессой?

Дружеский привет Эмилии Изр[аилев]не и Вам.
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 2–2 об. Автограф. Письмо.

№ 3: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 14 января 
1945 г.

14/I–[19]45
Дорогой Саул Яковлевич,

Приехали мы благополучно, но нам потребовалось немало времени, чтобы 
войти в колею и, гл[авным] обр[азом] устроиться со Светочкой12. Через 2–3 дня 
она начнет посещать детск[ий] сад, и тогда все будет в полном порядке. Но за 
всеми хлопотами мне никак не удавалось найти время для письма в Одессу.

Все мы шлем Вам и Эмилии Израилев[не] поздравления и наилучшие поже-
лания к Нов[ому] году. Судя по тому, как осложняется с каждым месяцем жизнь 
здесь, могу себе представить, как трудно в Одессе. От наших родит[елей] мы 
со времени отъезда не имели никаких новостей, хотя послали им уже три теле-
граммы. Так и не знаем, остались ли Грушецкие13, прописались ли они. Все это 
нас очень беспокоит.

На днях на имя ректора ун[иверсите]та пришло нелепое и смешное письмо 
от Поршнева14, кот[орый] претендует на «приоритет» в «открытии» роли Рос-
сии в 30-летн[ей] войне15. «Тезисы проф[ессора] Вайнштейна, – заявл[яет] он, 
– не вносят ничего принципиально нового в мысли, кот[орые] высказывались 
мною публично». Этому дураку даже не приходит в голову мысль, что я мог 
бы сказать то же самое, если бы знал его тезисы, но они нигде не напечатаны и 
даже не написаны16. Это стремление монополизировать каждую выигрышную 
тему характерно для людей его породы. Через АН он упорно добивается, чтобы 
я перестал заниматься данным вопросом. Ну Аллах с ним!

Примите мой дружеский привет.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

(Записки передал Амусину17).
Привет Алексееву-Попову18. Появилась ли его заметка о моей лекции?
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 3–3 об. Автограф. Письмо.
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№ 4: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 21 апреля 
1945 г.

21/IV [19]45. Ленинград.
Дорогой Саул Яковлевич,

У меня нагромоздилось столько работы – и все срочной, – что я, против 
обыкновения, оставил на долгое время ряд писем без ответа. К тому же и 
Л[ариса] А[лександровна] все хворала, так что тяжесть домашних забот пала 
на одного меня. От родни из Одессы мы тоже получали все время неутеши-
тельные сведения.

Я закончил свою монографию о 30-л[етней] войне, готовлю к печати учеб-
ник по ист[ории] ср[едних] в[еков], который выйдет в этом году (это больше 
для кармана, чем для души) и одновременно имел множество др[угих] пору-
чений. Чувствую себя из-за нервн[ого] переутомления неважно. Весна сильно 
подводит. Весна у нас холодная; если не топить печи, можно дома замерзнуть. 
На днях уезжаю на пару дней в Псков, куда придется в течении 1–2 мес[яцев] 
ездить регулярно.

На выписку иностр[анной] лит[ерату]ры мы получили в этом году 125 000 
р[ублей] 30 к[опеек], кое-что можно выписать даже индивидуально – за свой ист.

У нас в у[ниверситете] работает комиссия по вопросу о реформе 
университ[етского] образования и ун[иверсите]тов, в состав этой комиссии и 
я вхожу. Намечается ряд интересных изменений, к к[ото]рым правит[ельст]во 
относится благоприятно.

Ничего из наших изданий еще не вышло в свет, хотя они доведены до вер-
стки и отчасти даже до сигнальн[ого] экз[емпляра]. Но выход затягивается без 
конца.

В остальном все по-старому. Светочка полностью акклиматизировалась в 
Л[енингра]де. Город прихорашивается и с каждым днем все больше напоми-
нает прежний Л[енингра]д. Ждем очень скорой развязки событий. Когда полу-
чите это письмо, Берлин надеюсь, будет в наших руках, да и вообще сопротив-
ление всюду, по-видимому, будет уже сломлено.

Поздравляем Вас и Эмилию Израилевну с 1 мая и шлем привет.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 4. Автограф. Письмо.

№ 5: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 24 апреля 
1945 г.

Ленинград. 24/IV [19]45
Дорогой Саул Яковлевич,

Только третьего дня вернулся из Москвы, куда меня вызвали на заседание 
редколлегии «Вопросов истории». Дома застал, наконец, верстку своего учеб-
ника19 (только теперь!). Если такими темпами будет идти дело, то и до конца 
года книга не выйдет. Что касается моего исследования о Москве и 30-летней 
войне, то хотя Госполитиздат уверяет, что книга выйдет обязательно в этом 
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году, но всяких рогаток так много, что и на этот счет у меня кое-какие сомне-
ния. Впрочем, в конце мая все будет легче. При желании они это закончат даже 
за 2–3 месяца, а желание у них, кажется, есть.

У нас при истфаке ЛГУ открывается Институт истории. Т[о] е[сть], я волею 
судеб окажусь уже в двух институтах. Не уверен в том, что умножение инсти-
тутов будет означать такое же умножение научных исследований; но многих 
это устраивает, т[ак] к[ак] в АН состоит лишь ничтожная часть наших истори-
ков (по всеобщ[ей] ист[ории] только Массон20 и я).

Работать приходится много и напряженно. Поэтому я воспользовался пред-
ставившейся возможностью и приобрел для себя и жены две путевки на август 
в Кисловодск. Большую часть июля, возможно, проведем в Одессе, если ничто 
непредвиденное не помешает.

В № 1 «Вопр[осов] ист[ории]», кот[орый] впервые появился на столе редак-
ции во время заседания, увидел с удовольствием Ваше имя в хронике о работе 
одесских историков.

Как Вы с Эм[илией] Изр[аилевной] собираетесь провести летний отдых? 
Передайте ей и примите от нас обоих сердечный привет.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 5. Автограф. Письмо.

№ 6: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 5 июля 
1945 г.

Лен[ингра]д. 5/VII [19]45
Дорогой Саул Яковлевич,

Суета и работа последних недель помешали мне написать Вам своевре-
менно. На днях здесь закончилась «ярмарка тщеславия», которую представля-
ла собою т[ак] н[азываемая] сессия АН. 2–3 дня здесь пробыл и Доб[ролюб]
ский21, но я с ним только говорил по телефону – встреча не состоялась. У меня 
сейчас большая внеплановая нагрузка по Высш[ей] парт[ийной] школе – и в 
Л[енингра]де, и в Пскове, а в ближайшие дни уезжаю на короткое время в Тал-
лин.

В связи с демобилизацией, ни о каких путешествиях на юг в период отпу-
ска не может быть и речи. Семейный отпуск у нас, по-видимому, фактически 
сократиться вдвое. Вероятнее всего мы всей семьей проведем месяц в Терийо-
ках22, тем дело «ремонта» весьма изношенного организма и ограничится.

Мои занятия 30-л[етней] войной сильно углубляются, т[ак] к[ак] я обна-
ружил много новых материалов венгерского, румынского и турецкого проис-
хождения, к[ото]рые никогда и никем еще не привлекались. Т[аким] об[разом] 
дипломат[ическая] история получается гораздо более хитрой и сложной, чем 
это можно было бы предполагать. Боюсь, что и в этом году мне не удастся дой-
ти до окончательного оформления моей монографии. Готово только несколько 
этюдов весьма предварительного характера. Придется выкроить время, чтобы 
поработать и в моск[овских] архивах.
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Кстати о Москве. Вот уже 2–3 месяца, как я ничего не получаю от Ник[олая] 
Леон[идовича]23. Отчего он замолчал в толк не возьму.

Учебник мой только вчера сдан в производство. Вот и все обо мне. Что у 
Вас? Видели ли Вы Белякевича24, ныне ректора Львовского у[ниверсите]та? 
Он был у меня дважды, усиленно приглашал на «гастроли» во Львов. Там со-
блазнительные для меня биб[лиоте]ки и архивы. Глядковская25 там, по словам 
Бел[яке]вича, процветает и вообще туда попало немало одесситов. Что же 
остается в самой Одессе? Черное море. Правда, в определенное время года это 
лучшее, о чем можно только мечтать.

Передайте наш общий привет Эмилии Израилевне.
Крепко жму руку. 

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
Что поделывает Алексеев-Попов? Почему не двигает дела со своей диссер-

тацией?
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 6–6 об. Автограф. Письмо.

№ 7: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 11 сентября 
1945 г.

Л[енингра]д 11/IХ [19]45
Дорогой Саул Яковлевич,

Получил Вашу открытку из Москвы. Я был в это время в Терийоках, где, 
вместе со всей своей семьей, провел месяц в Доме отдыха унив[ерсите]та. 
Отдыхать там хорошо, но погода не всегда была на высоте, а Балт[ийское] 
море – это не Черное море. Т[аким] о[бразом] я не получил полного удов-
летворения, хотя и восстановил как будто работоспособность и сейчас ра-
ботою, по обыкновению, почти без передышки. Замечательная биб[лиоте]ка 
ЛГУ, где я пользуюсь ценнейшей привилегией – доступом к полкам, снабжа-
ет меня таким обилием документации, что в этом отношении выполняемая 
мною работа превзойдет все предыдущие. Но жизнь у нас пока еще остается 
очень сложной, что весьма снижает темпы и м[ожет] б[ыть] даже качество 
работы. Светочка поступила в школу, где она остается только до половины 
второго. Ее нужно отводить и приводить. Много др[угих] забот – хозяйствен-
ных и прочих. Словом, жизнь еще не вошла в нормальные рамки довоенного 
времени.

Что удалось Вам сделать в Москве? Я собираюсь туда в ближайшее вре-
мя, но буду в состоянии покинуть на 3–4 недели жену только после приезда 
бабушки из Одессы или же найма домработницы. А между тем мне крайне 
необходимо порыться в архивах.

Л[ариса] А[лександровна] по-прежнему работает в у[ниверсите]те; хотя к 
ней относятся (ради меня) очень либерально, но все же это усложняет нашу 
жизнь. Передайте наш общий привет Эмилии Израилевне. Пишите, как живет-
ся и работается теперь в Одессе. Изменилось ли что-ниб[удь] по сравнению с 
тем временем, когда я там был. Какие новые старые знакомые появились на 
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одесских улицах, и раздевают ли на них по-прежнему. Привет Алексееву-По-
пову.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 7. Автограф. Письмо.

№ 8: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 1 января 
1946 г.

Ленинград 1/I 1946
Дорогой Саул Яковлевич,

Поздравляю Вас и Эмилию Израилевну с Новым годом. Шлю Вам от семьи 
и от себя наилучшие пожелания. Давно не писал Вам по причине, о кот[орой] 
Вы сами догадываетесь – конец года, совпавший с окончанием одного труда 
и мн[огих] других учебных, научн[ых] и административных дел, навалил на 
меня множество забот. Я только, что сдал в Политиздат, наконец, закончен-
ную работу по известной Вам теме – Россия и 30-летн[яя] война. В последней 
стадии работы пришлось срочно изучить шведский яз[ык] (очень трудный) и 
преодолевать трудности с др[угими] языками, на которых и раньше не читал 
(румынск[ий], испанский и т[ак] д[алее]). Не знаю, как будет принято все мое 
построение, но никто не будет оспаривать, надеюсь, что я пустил в оборот пла-
сты абсолютно свежего материала, о к[ото]ром историки России даже не до-
гадываются.

До выхода в свет утечет еще много воды. Темпы печатания теперь очень 
медленные, полиграф[ия] промышл[енная] сильно загружена. Мой учебник, 
сданный еще в июле, выйдет в лучшем случае летом 1946 г[ода]. Между гран-
ками и версткой, между версткой и сигн[альным] экземпл[яром] образуются 
такие провалы во времени, что книга Мавродина26 начатая печататься в сентя-
бре 1944 г[ода], еще не вышла до сего времени.

Из всех наших работ увидела свет только одна – Очерки по истории 
Ленингр[адского] у[ниверсите]та, где период Отеч[ественной] войны написан 
мною27. Я пока еще не получил авт[орских] экземпляров, кроме одного, по-
сланного мною в Москву. По получении, немедленно Вам вышлю.

Я дал себе недельн[ый] отдых, а затем приступлю к продолжению сво-
их исследов[аний] о внешней политике России в ХVI–ХVII вв. гл[авным] 
обр[азом] по иностр[анным] материалам. Меня очень соблазняют в Акад[емии] 
военно-морск[ого] флота (где я по совместительству читаю) взять «заказ» на 
ист[орию] флота в Зап[адной] Европе в средн[ие] века. Эта область для меня 
новая, но зато материально выгодно, а главное – напечатают очень скоро. Меж-
ду 10 и 20 января я проведу неск[олько] дней в Москве, по вызову Н[ародного] 
К[омиссариата] Просв[ещения]. К сожалению, это, кажется, совпадет с момен-
том, когда Ник[олай] Леонид[ович] будет в Ленинграде. По крайней мере, та-
ково было его намерение в ноябре, когда я получил от него последнее письмо.
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Каково Ваше настроение, как работается? Что делается в кругах нашей alma 
mater?

Сердечный привет Эмилии Изр[аилевне]. Жму Вашу руку.
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 10–11. Автограф. Письмо.

№ 9: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 17 февраля 
1946 г.

Л[енингра]д 17/II [19]46
Дорогой Саул Яковлевич,

Пользуюсь тем, что лежу дома (грипп, к[ото]рым у нас все здесь болеют), 
чтобы написать Вам неск[олько] строк. Алексеева встретил неск[олько] раз в 
Москве, а затем он был у меня в Л[енингра]де. Тогда же был в Л[енингра]де 
и Н[иколай] Л[еонидович] Рубинштейн, с к[ото]рым мы неоднократно встре-
чались. Он здесь провел 2–3 недели и немного поработал. В марте я опять со-
бираюсь в Москву для доклада о своей работе и для посрамления Поршнева. 
Меня по у[ниверсите]ту записали на командировку за-границу, но сомнева-
юсь, чтобы уже в этом году что-либо вышло. Во всяком случае, важно, что от 
у[ниверсите]та затребовали представлений для таких командировок. Мне, по-
видимому, не удастся уклониться от участия в большой работе по истории во-
енно-морского флота (заказ соответств[ующих] органов) по разделу ср[едних] 
веков. Это материально выгодно, но вне поля моих интересов. В семье у меня 
все стали слишком часто хворать, в остальном все благополучно. Привет от 
всех нас Эм[илии] Изр[аилевне] и Вам.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
В марте пошлю Вам кое-что по своей продукции.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 9–9 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 10: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 27 августа 
1946 г.

27/VIII [1946]
Дорогой Саул Яковлевич,

Надеюсь, что Вы получили мое письмо, отправленное на Ваш дачный адрес 
в день Вашего отъезда из Одессы. Мне хочется снова Вам сказать, что мы оба 
очень сожалеем, что не удалось повидать Вас перед отъездом. Мы пробыли 
в Сочи 9 дней, затем провели ок[оло] месяца в Кисловодске и через два дня 
«вылетаем» в Л[енингра]д. Мне пришлось по ряду причин на 3–4 дня сокра-
тить свой отпуск. Видел здесь Сергея Леонидовича28 и акад[емика] Волгина29 
– они отдыхали по соседству с нами. Ник[олай] Леон[идович] провел месяц 
на Рижском взморье. Привет Вам и Эмилии Изра[илевне] от меня и Л[арисы] 
А[лександровны].

Крепко жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 8–8 об. Автограф. Почтовая карточка.
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№ 11. О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 11 ноября 
1947 г.

11/ХI [19]47
Дорогой Саул Яковлевич,

Только сегодня у меня за неск[олько] месяцев выдался свободный день для 
покрытия корреспондентской моей задолженности. Завтра у меня доклад на 
сессии у[ниверсите]та (немного по В[ашей] части – экономич[еские] предпо-
сылки борьбы за Балтику в XVII в[еке]30). На днях я был вызван в Москву, 
читал там три лекции о «Кризисе буржуазн[ой] ист[орической] науки на За-
паде и расцвете ист[орической] науки в СССР». Лекция выйдет отдельной 
брошюрой31 и тогда пошлю ее Вам для ознакомления. Благодарю Вас за лест-
ный отзыв о моей книжке. «Вопросы истории» собираются поместить на нее 
рецензию, надеюсь, что ее автором не будет Поршнев. Жду обещанной Вами 
книги об Одессе. Почему мне никто ничего не сообщает о защите диссертации 
Алексеева-Попова? Ведь я к ней имел какое-то отношение, между тем ни от 
диссертанта, ни от унив[ерсите]та ни звука! Передайте ему привет.

У меня дома все благополучно, и вся семья моя шлет привет Эмил[ии] 
Изр[аилевне] и Вам. Крепко жму руку

О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 12–12 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 12: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 2 марта 
1948 г.

2/III [19]48
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарю за присланный оттиск. Я просмотрел его с большим интересом. 
На обсуждение книги Н[иколая] Л[еонидовича] я также получил приглаше-
ние. Из-за этого я отложил свой отъезд в Москву по другим делам. Так[им] 
обр[азом], мы с Вами встретимся. У меня дома год начался очень неудачно, 
болезнями Ларисы Ал[ександров]ны (дизентерия), моей (сердце) и Светланы 
(ветрянка и т[ак] д[алее]). К счастью, это происходило последовательно, иначе 
некому было бы ухаживать за передним больным.

К[онстантину] П[авлови]чу я как-ниб[удь] вышлю книгу – до всего руки не 
доходят.

Сердечный привет от нас Эм[илии] Изр[аилевне] и Вам.
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 14–14 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 13: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 4 апреля 
1948 г.

4/IV [194832]
Дорогой Саул Яковлевич,

Я рассчитывал увидеться с Вами у Н[иколая] Л[еонидовича], но он поче-
му то раздумал устраивать прием. Я и с ним попрощался по телефону, а № 
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Вашего где-то затерял. У нас в Л[енингра]де решено созвать всесоюзное со-
вещание историч[еских] кафедр по всем другим кроме СССР специальностям. 
Назначено это на начало мая, но пока не видно подготовит[ельной] работы. В 
июне выйдет, наконец, в свет мой учебник по ср[едним] в[екам] – после 3 лет 
консервации! По ряду причин предстоящее лето мы собираемся провести на 
даче под Л[енингра]дом, в место обычной поездки на юг. Когда Вы соберетесь 
в Лен[ингра]д? Привет Эм[илии] Изр[аилевне] и Вам от всей моей семьи.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 13–13 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 14: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 17 июня 
1949 г.

17/VI [19]49
Дорогой Саул Яковлевич,

Сегодня получил Ваше письмо. Конечно, я буду рад оказать Вам услугу, о 
которой Вы пишете. Мы живем на даче в Келломяки (ныне Комарова), на мод-
ном курорте, в 1 ½ ч[асах] езды поездом или автобусом. Будем находиться там 
до конца июля, после чего на даче останутся только Светлана и домработница, 
мы же улетим в Ялту по примеру прошлого года. Т[аким] о[бразом] мы уви-
димся, если Вы приедете до 26–27/VII. Т[ак] к[ак] в июле я не буду ездить в го-
род, то, чтобы Вы могли попасть в квартиру, Вам нужно будет заблаговременно 
(лучше по телеграфу) известить меня о дне приезда, и я тогда отправлюсь в го-
род. Адрес мой: Ленинградский курортный район, Комарово, Морская 33, мне. 
Что касается бурных событий, то я полностью осведомлен о тех, которые Вас 
касались, т[ак] к[ак] получал вырезки из од[есских] газет с комментариями. С 
Ник[олаем] Леон[идовичем] я списался, у него дела по-прежнему очень плохи, 
но он борется. Что до меня, то шум был чисто словесный и устный, причем 
мне предоставили возможность шуметь первому. В результате все обошлось 
гораздо более мирно, чем я мог ожидать, и у меня ни на один день не портилось 
настроение. Досадно только, что неск[олько] работ, уже принятых к печати, 
теперь оказались замороженными и, кажется, надолго.

Привет Вам и Эм[илии] Изр[аилевне] от нас обоих.
P. S. Не ругайтесь, если Лен[ингра]д встретит Вас неприветливо. Здесь со 

2/VI льют дожди почти не переставая, и подозревают, что все лето будет очень 
прохладное и очень дождливое.

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 15–15 об. Автограф. Письмо.

№ 15: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 25 сентя-
бря 1949 г.

25/IХ [194934]
Дорогой Саул Яковлевич,

извините за запоздалый ответ. У нас тут много событий, отнимающих 
массу времени. Сверх того, до середины октября читаю, кроме унив[ерсите]
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та, в В[ысшей] мор[ской] академии35 каждый день. Срочно готовлю доклад к 
Сталинской сессии36, и т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное]. Словом замотался. 
В Одессе мы пробыли всего 48 часов; вот почему не успели навестить Вас и 
Эм[илию] Изр[аилевну] на даче. Ник[олай] Лоенид[ович], по-видимому, рабо-
тает в Ист[орическом] музее; но я это знаю из вторых рук, мне он давно ничего 
не пишет. У нас весь сентябрь превосходный – настоящее лето, т[ак] ч[то] даже 
вы, одесситы, можете нам позавидовать. Ни одного дождя за целый месяц!

Привет Вам обоим от всей нашей семьи.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

Недавно Тронские33 справляли 25-летие. Ужин был умопомрачительный. 
Читались стихи одесситов начала 20-х г[одов], что способствовало пищеваре-
нию.

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 16–16 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 16: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 24 мая 
1950 г.

Л[енингра]д. 24.V [19]50
Дорогой Саул Яковлевич,

По основному вопросу В[ашего] письма я, право, не знаю, что сейчас напи-
сать. Дело в том, что в н[ашем] доме идет капитальн[ый] ремонт, и когда добе-
рутся до нашей лестн[ичной] клетки, то квартира станет негодной для жилья, 
т[ак] к[ак] будут менять балки, перекрытия, а на кухне и пол. Состоится ли это 
в июне, июле или августе – я никак не могу установить. Если Вы приедете уже 
по окончании ремонта – тогда все в порядке. 29/V мы переезжаем на ту же дачу, 
где жили прошлым летом.

У меня много всякой работы, но б[ольшей] ч[астью] заседательской суе-
ты, здесь обычной. Переработка ист[ориогра]фии двигается с трудом, но не 
безуспешно. От Н[иколая] Л[еонидовича] имел письмо; он отделался в конце 
концов выговором; Дм[итрий] Леон[идович]37; говорят, чуть-ли не при смерти.

У нас дома все в порядке. Светлана успешно заканчивает сдачу экзаменов. 
Все наши шлют Эм[илии] Изр[аилевне] и Вам привет.

Пишите!
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 17–17 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 17: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 2 ноября 
1950 г.

2/ХI [19]50
Дорогой Саул Яковлевич,

Одновременно направляю на В[аш] адрес три экз[емпляра] оттиска моей 
статьи, только что вышедшей в журн[але] «Вестник ЛГУ»38 – один для Вас, два 
др[угих] – для Вадима Серг[еевича] и для Добролюбского. Надеюсь, что Вас 
не затруднит передача, при случае, по назначению. Это первый мой печатный 



58

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

орus39 после полуторалетнего перерыва, вызванного известными обстоятель-
ствами. На очереди стоит еще три работы, которым, надеюсь, уже будет легче 
появиться вслед за первой.

В декабре у нас будет очередная научн[ая] сессия, на к[ото]рой, вероятно, 
будет и фигурировать мой доклад, уже представленный в письм[енном] виде, 
но еще не получивший одобрения в соответ[ствующих] инстанциях. Сессия 
посвящена нац[иональному] вопросу, и тема моего доклада из той же области 
(происхожд[ение] зап[адно]-европ[ейских] наций в свете сталинского учения 
о нациях40). В промежутке я уже сделал один доклад в связи с проблемами 
языкознания (он принят к печатанию) и сделал другой – по сов[етской] исто-
риографии.

В общем, работать приходиться с большим напряжением, так что на что-
либо другое не остается времени. Мы даже в театрах не бываем, хотя у нас ряд 
новых постановок.

Что делает С. Я. Лурье41 в И[нститу]те ин[остранных] языков? Все что бы 
он ни делал, думаю, что его блестящая эрудиция и глубокое знание античн[ого] 
мира будут оценены по достоинству.

Л[ариса] А[лександровна], Светочка и я шлем Эм[илии] Изр[аилевне] и Вам 
дружеский привет. Как поживает Вадим Серг[еевич] и его семья?

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 19. Автограф. Письмо.

№ 18: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 25 декабря 
1950 г.

25/ХII [195042]
Дорогой Саул Яковлевич,

Мы с Л[арисой] А[лександровной] и Светочкой шлем Эмил[ии] Изр[аилевне] 
и Вам поздравления и наилучшие пожелания к Нов[ому] году. Передайте также 
наш общий привет Вад[иму] Серг[еевичу]. В ближайшее время должна вы-
йти еще одна моя статья на весьма актуальн[ую] тему, и я Вам вышлю ее, по 
заведенному ритуалу. От Н[иколая] Л[еонидовича] давно ничего не имел. Он 
написал как-то длинное письмо в октябре, а затем замолчал.

У нас здесь проходит очередная научная сессия унив[ерсите]та. 29-го стоит 
мой доклад. Ничего особенно интересного я до сих пор не услышал. Но впере-
ди еще 4–5 докладов.

Не собираетесь ли на зимние каникулы в Л[енингра]д?
Как здоровье К[онстанти]на Павлов[ича]? Вчера прочел в «В[опросах] 

И[стории]» рецензию нашего общего знакомого на его труд.
Крепко жму руку

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 25–25 об. Автограф. Почтовая карточка.
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№ 19: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 15 февраля 
1951 г.

Фрунзе. 15/II [19]51
Дорогой Саул Яковлевич,

13/II после очень утомительного путешествия самолетом, с опоздани-
ем на 30 часов, мы прибыли во Фрунзе, где я уже застал Ваше письмо. Мы с 
Л[арисой] А[лександровной] до того были утомлены, что только сегодня по-
чувствовали себя вполне нормально (отоспались). Ваше решение о переезде в 
Самарканд является, конечно, весьма мудрым. Вам все равно ради материалов, 
ради научной работы приходилось ежегодно совершать поездки в Москву. Из 
Самарканда путь несколько длиннее – в этом основная разница; но она, если 
привыкнуть, не столь уже значительна. А что касается всего прочего, то Вам 
и Э[милии] И[зраилевне] будет там значительно лучше. По крайней мере, Вы 
будете на каждом шагу чувствовать, что Вас ценят как ученого, а не дают на 
каждом шагу щелчки и пинки люди, в интеллектуальном отношении стоящие 
не очень то высоко.

В Л[енинград]е я провел целый месяц и прилежно работал в ГПБ43. Я дол-
жен был просмотреть одну книгу американца Скайлера44 по Ср[едней] Азии, но 
втянулся в чужую для меня тему и проглотил более 30 англо-ам[ериканских], 
франц[узских] и нем[ецких] работ 60–80-х г[одов] (по Ср[едней] Азии). Все 
это непосредственно касается и Киргизии. Эти работы – гл[авным] обр[азом] 
описания путешествий по Ср[едней] Азии – в нашей литературе еще никем си-
стематически не привлекались; в сов[етских] работах я ссылок на них совсем 
не встречал. Между тем в них немало нового и любопытного. У меня собра-
лось до десятка тетрадей конспектов и выписок – материал достаточный для 
докладов до самого лета следующего года, когда я решил перейти на пенсию и 
покинуть навсегда гостеприимную столицу Киргизии. Если бы не злочастная 
привычка к научной работе, от которой труднее отказаться, чем от курения, я 
здесь и остался бы дожевать свой век, но с меня хватит четырех лет полетов 
взад и вперед. думаю, что Вам легче, чем мне, переключиться на среднеази-
атскую тематику – и по Вашей специальности все это ближе к Вам, и потому, 
что Вы моложе. Единственное о чем Вам придется жалеть, это о Черном море, 
но ведь на то есть лето в Вашем распоряжении, тогда как я связан по рукам и 
ногам ленинградской квартирой и лишен возможности ездить еще и на юг, к 
берегам столь для нас негостеприимного Понта Эвксинского. Видимо в Одессе 
решили, что после смерти Добролюбского ни один историк не достоин, носить 
равного ему звания и степени – что же, пусть обходятся своими силами, благо 
они очень мощные. Если встречаетесь с Вадимом Сергеевичем, передайте ему 
привет и мое недоумение, почему ему не придет в голову хоть когда-нибудь 
написать мне.

Дружески жму Вашу руку. Привет от нас обоих Эм[илии] Изр[аилевне] и 
Счастливого переезда!

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 20–21. Автограф. Письмо.
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№ 20: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 14 октября 
1951 г.

Фрунзе. 14.Х.[19]51
Дорогой Саул Яковлевич,

Мы с Л[арисой] А[лександровной] находимся здесь с 14.IХ. Я собирался 
Вам написать после более или менее внимательного ознакомления с обста-
новкой, но Ваше письмо, а также желание переправить Вам только что вы-
шедшую статью (очевидно, последнюю в изд[ании] ЛГУ) заставляет меня не-
сколько поторопиться. Материально я здесь устроен значительно лучше, чем в 
Л[енингра]де; мне обещаны длительные научн[ые] командировки 2 р[аза] в год; 
наконец, за мною здесь ухаживают, т[ак] к[ак] я единств[енный] профессор на 
ф[акульте]те. Все это плюсы. Минусы: невозможность научн[ой] работы, ожи-
дающее меня после отъезда Л[арисы] Ал[ександров]ны одиночество. Впрочем, 
у меня здесь оказалось немало знакомых. Это гл[авным] обр[азом] бывшие мои 
ученики или слушатели из Ленин[гра]да. Возможности для печатания и для 
публичн[ых] выступлений с лекциями здесь почти неограниченные. За те 3–4 
года, кот[орые] я решил провести здесь до перехода на акад[емическую] пен-
сию, я успею пристроить накопившиеся за последние годы рукописи или хотя 
бы значит[ельную] их часть. Настроение у меня очень бодрое, чему содейству-
ют: хороший климат, обилие плодов зеленых и, особенно, атмосфера тишины и 
покоя. Не то, чтобы здесь не было подводн[ых] течений, рифов и скал, водово-
ротов и мелей, поджидающих неосторожного мореплавателя и часто губящих 
его; но пока что – надеюсь и надолго – все это не имеет ко мне лично никакого 
отношения.

Летний отпуск мы собираемся провести под Одессой – где-ниб[удь] в Ар-
кадии. В нач[але] января я вылетаю на месяц в Москву, оттуда в Лен[ингра]д.

Передайте привет К[онстанти]ну П[авлови]чу и Вадиму Серг[еевичу]. Ныне 
я их конкурент, т[ак] к[ак] помимо ср[едних] в[еков] читаю I период нов[ой] 
ист[ории], но это только в данном семестре и году.

Мы с Л[арисой] А[лександровной] низко кланяемся Эм[илии] Изр[аилевне] 
и просим Вас обоих принять наши наилучшие пожелания.

Жму руку О. Вайнштейн [подпись]
Фрунзе, ул[ица] Фрунзе, 104.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 22–22 об. Автограф. Письмо.

№ 21: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград45 – Одесса, 5 июня 
1951 г.

5.VI [19]51
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарю Вас за присланный оттиск. Статью я просмотрел с интересом. 
Она написана легко и вообще удачна, если не считать В[ашего] предполо-
жения, что одною из причин невнимания к произведению Орлова явл[яется] 
библиографич[еская] редкость этой книги. Известно, что чаще всего именно 



61

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

библиогр[афические] редкости привлекают исследователя, во всяком случае 
– это не причина. Мы с Лар[исой] Ал[ександровной] в этом году возможно, 
будем проездом в Одессе, вероятно, в июле. Каковы Ваши планы на июль–ав-
густ? Как здоровье Эм[илии] Изр[аилевны]? Известно ли Вам, что Вера Мар-
ковна умерла и притом в страданиях от мучит[ельной] болезни? Н[иколай] 
Л[еонидович] мне написал как раз накануне ее смерти; чувствуется, что он 
сильно измучился – по обыкновению, вся тяжесть забот и ухода легла на него. 
Летом он сюда не собирается.

От нас обоих привет Эмил[ии] Изр[аилевне] и Вам.
Жму руку О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 23–23 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 22: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе46 – Одесса, 17 декабря 
1951 г.

17/ХII [195147]
Дорогой Саул Яковлевич,

Поздравляю Эм[илию] Изр[аилевну] и Вас с наступающим Нов[ым] годом. 
Примите мои наилучшие пожелания вместе с дружеским приветом, к которому 
от души присоединяется и Лар[иса] Ал[ександровна] (хотя ее здесь нет уже с 
середины ноября). Кланяйтесь от меня и Вад[иму] Серг[еевичу].

Я был очень опечален известием о смерти К. П. Добролюбского, хотя не 
уверен в том, правильно ли это известие. Поэтому я не рискнул написать 
неск[олько] слов сочувствия его жене. В известии этом нет ничего невероят-
ного, учитывая состояние его здоровья за последние годы, но все же здесь воз-
можна и ошибка.

У меня никаких перемен. 20–22 янв[аря] вылетаю отсюда в Москву, затем в 
Л[енингра]д, где пробуду ок[оло] месяца. Не собираетесь ли на этот же период 
на Север?

Жму Вашу руку
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 24–24 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 23: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 1 декабря 
1952 г.

1/ХII [19]52
Дорогой Саул Яковлевич,

Вы, действительно, очень долго не писали. Что касается меня, то я только 
ждал ответа на свое последнее письмо, написанное, кажется ровно год тому 
назад.

Завидую тому, что Вы можете там творить, независимо от перспектив печа-
тания. Здесь мне по моей специальности делать нечего – источников никаких. 
Единственное, чем я могу еще кое-как заниматься – это ист[ориогра]фия все-
общей истории. МВО48 согласно с присланным мною проспектом и не возра-
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жает против написания мною учебника. Выйдет ли это в свет или нет, меня в 
данный момент не интересует. Qui vivra, verra49.

В конце декабря мы с Лар[исой] Ал[ександровной] уезжаем (или, если бу-
дет хорошая погода, улетаем) через Москву в Л[енингра]д. в Москве прове-
дем, вероятно, денька два. В Л[енингра]де я пробуду немногим больше месяца, 
Л[ариса] А[лександровна] сопровождать меня обратно не будет. Таковы наши 
планы.

В этом году здесь очень редкие в этих местах суровые морозы – до 25° и 
выше. Зима неожиданно ранняя, без осени: за жаркими днями, стоявшими до 
8/ХI, сразу начались холода.

Как здоровье К. П. Добр[олюбско]го? Как поживает и работает Вадим 
Серг[еевич]? Вы о них ничего не сообщаете. Уж не поссорились ли Вы? Пере-
дайте им мой привет, а также наш общий с Л[арисой] А[лександровной] по-
клон Эм[илии] Израилевне.

Жму Вашу руку
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 27–27 об. Автограф. Письмо.

№ 24: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 10 марта 1953 г.
10/III [195350]

Дорогой Саул Яковлевич,
Вы даже себе представить не можете, как сильно меня огорчило Ваше пись-

мо. Я не сомневаюсь в том, что Вы как-ниб[удь] устроитесь, в конечном итоге 
все устраиваются, а ведь Вам до пенсии еще далеко. Крайне печален сам по 
себе факт. Вл[адимира] Вас[ильевича] Мавр[одина] постигла та же участь в 
Петрозаводске, о чем он знал уже 2/II, когда я его видел в Л[енингра]де. По его 
просьбе, я здесь зондировал почву насчет него, но ответ получился отрицатель-
ный – здесь не любят людей со стороны, кто бы они ни были. Меня, видимо 
терпят, т[ак] к[ак] мне до пенсии осталось ок[оло] 2 лет. Так что я не знаю, 
стоит ли мне51 поднимать о Вас вопрос, хотя, казалось бы, возможностей здесь 
сколько угодно, а людей высокой квалификации почти нет. Ведь здесь, помимо 
ун[иверсите]та, Женск[ий] пед[агогический] и[нститу]т (с 1952 г[ода]), Заочный 
педагогич[еский] и Учит[ельский] и[нститу]т (большое учреждение, со своим 
зданием, штатами, кафедрами ete), Кирг[изский] филиал АН, филии ИАЭЛ, 
Заочн[ый] финансово-банк[овский] и[нститу]т, Библиот[ечный] и[нститу]т 
(филиал Моск[овского]). Там всюду сидят люди без всяких научн[ых] степеней 
и квалификации. Но тем не менее. Я Вам советовал бы в некоторые из этих 
учреждений самостоятельно направить запросы. Нужно, однако, иметь в виду, 
что в М[оск]ве Вас точно информировали – сейчас не «сезон» для приглаше-
ния пр[еподавате]лей.

Ни к одному из всех этих учреждений, кроме у[ниверсите]та, я не имею от-
ношения, а как раз в у[ниверсите]те шансов нет никаких, но если Вы желаете, 
то я могу затронуть о Вас вопрос.
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У меня лично никаких особых перемен нет. Понемногу готовлю большой 
труд по всеобщей ист[ориогра]фии, – дело очень сложное, громоздкое, почти 
непосильное, но весьма увлекательное по ряду возникающих проблем. Мате-
риал для ближайших 2–3 глав я «наработал» в Ленинграде, но невозможность 
наведения здесь справок очень тормозит работу. Много времени у меня от-
нимают занятия и обществ[енная] работа (у меня 4 «нагрузки»!). Физически 
чувствую себя неплохо, но без Лар[исы] Ал[ександровны] мне, конечно, труд-
новато, а она разрывается между мной и Светочкой, к[ото]рую в этом52 возрас-
те (15 лет!) нельзя оставлять одну (наша Мотя не в счет).

Судя по тому, что Вы пишете об Одессе, взята линия на то, чтобы, по воз-
можности, обходиться без профессоров. Стоят они дорого, а ошибок делают 
немало. Доценты дешевле, и т[ак] к[ак] они редко печатаются, то и редко оши-
баются. Действительно на истфаке Од[есского] у[ниверсите]та не осталось ни 
одного53 проф[ессора]!

Надеюсь, что обо всех переменах Вы меня поставите в известность.
Вад[им] Серг[еевич] был в Л[енингра]де и говорил Лар[исе] А[лександров]

не, что последние месяцы жизни Добролюбск[ого] были омрачены неприят-
ностями в ун[иверсите]те. Верно ли это? И чем это было вызвано? Ведь его 
прежде никто и никогда не задевал – это привилегия всех ученых, пишущих 
тяжеловесно и скучно. Что же произошло?

Удалось ли Вам проститься с останками И. В. Сталина. Ведь Вас это горест-
ное событие застало еще в Москве. Здесь все в глубоком трауре, к которому 
присоединилась и сама, обычно здесь сияющая, природа: с 6-го пасмурно и 
идет дождь. Пасмурно и у меня на душе.

Ну, будьте здоровы; уверен, что Вы не падаете духом, и что все обойдется.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 39–40. Автограф. Письмо.

№ 25: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 18 ноября 
1953 г.

18/ХI [195354]
Дорогой Саул Яковлевич,

Вчера получил Ваше письмо, и мне было очень приятно узнать, что какой-
то просвет и у Вас появился. Все, что проделали с Вами в Одессе, до того от-
вратительно, что я даже не знал, что можно было Вам написать утешительного, 
да и сам я в то время, когда получил Ваше предпоследнее письмо, находился 
в поганом настроении. Теперь все это позади, и я могу спокойнее вспомнить 
о своих «похождениях» в Л[енингра]де. Правда, у меня был один ресурс, до 
которого Вам, к счастью, еще далеко: 58 лет и 33 года непрерывной работы в 
вузах; поэтому мне без труда выдали академ[ическую] пенсион[ную] книжку, 
которой так и не пришлось воспользоваться. Но у меня теперь уже наметился 
некий перелом, который, надеюсь, наступит и для Вас. Я получил от И[нститу]
та ист[ории] большое и очень лестное письмо, в котором директор 1) сообщает, 
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что моя статья об америк[анской] соврем[енной] ист[ориогра]фии одобрена и 
принята к печати, 2) что, учитывая ее научное значение, по теме статьи ста-
вится мой доклад на расшир[енное] засед[ание] Учен[ого] совета, 3) что мне 
оплатят самолет, командировачн[ые] и т[ому] п[одобное], если я соглашусь 
приехать в Москву на сессию и т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное]. Вообще ко 
мне в И[нститу]те и ранее проявляли интерес и внимание, так что это лестное 
приглашение только завершает целый ряд предложений оттуда. Пока что я до 
крайности перегружен – 20 час[ов] лекций в неделю, большая обществ[енная] 
работа, возня с аспирантами, курс истории государства и права (с древнейших 
времен до сего дня), который мне пришлось на новом ф[акульте]те (юридиче-
ском) взять на себя – все это заполняет день и часть ночи до отказа. Т[ак] к[ак] 
я твердо решил в 1955 г[оду] перейти на пенсию (с наступлением 60 лет), то я 
напоследок показываю школу трудоспособности и выносливости.

Мне Ник[олай] Леон[идович] регулярно отвечал на мои запросы о В[аших] 
делах. Я вполне согласен с ним, что, если бы Вам в Самарканде дали целую 
ставку (с надбавкой в 20%, кажется; здесь во Фрунзе надбавка 30%), то для Вас 
имело бы смысл распроститься с мало гостеприимной Одессой. Нужно думать 
о будущем, и поэтому нельзя терять стажа вузовской работы, а в Одессе, как 
видно – не только из В[ашего] письма, перспектив в этом отношении мало. Над-
бавка даст Вам возможность (как дает мне) пользоваться только возд[ушным] 
сообщением и регулярно работать в Москве. Договориться об этом, как пока-
зывает мой опыт, всегда возможно. В Средн[ей] Азии и перспектив печатания 
больших работ больше, чем в Одессе (для нас с вами, по крайней мере). Ваш 
план – сначала поехать на время и выяснить обстановку – вполне разумный. На 
Вашем месте я поступил бы точно так же.

Желаю Вам, дорогой Саул Яковлевич, всяческой удачи и надеюсь, что мы с 
Вами еще встретимся в хорошем и бодром настроении. Сердечный привет от 
нас обоих Вам и Эмилии Израилевне.

Дружески жму руку
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 28–29. Автограф. Письмо.

№ 26: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 27 апреля 
1954 г.

27/IV [195455]
Дорогой Саул Яковлевич,

Меня за последние недели до того выматывает работа, что никак не мог 
собраться написать Вам. К тому же у нас здесь стоит летняя жара (до 45° на 
солнце, до 30° в тени), которую я с трудом переношу. Ваше предсказание на-
счет научного следа, который я здесь оставлю в виде работы по ист[ории] Кир-
гизии, попало как раз в тот момент, когда все мои материалы (десяток убористо 
написан[ных] тетрадей) исчезли, подобно судебной жалобе Ивана Никифоро-
вича – то же какая-то гоголевская свинья утащила! Вероятно, когда память обо 
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мне начнет здесь исчезать, выступит некто с докладом на тему: «Иностранные 
путешественники о Киргизии 50–70-х гг. ХIХ в.», благо теперь для этого не 
понадобиться знание языков. Впрочем, я этим происшествием нисколько не 
афрапирован. М[ожет] б[ыть] это и к лучшему.

Огромного напряжения от меня потребовала правка диссертац[ионных] ра-
бот моих двух аспирантов-киргизов. Они плохо знают русск[ий] язык и, по-
мимо редактирования, руководства разработкой тем и пр[очее], на меня легла 
дополнительная тяжесть – фактического перевода с их языка на русск[ий] ли-
тературный – в общей сложности до 600 страниц машинописи. А ведь у меня 
сверх того 700 часов, из них 450 лекцион[ных] и множество другой нагрузки 
(напр[имер], в связи с подготовкой к печати сборн[ика] «Уч[еных] записок» 
истфака КГУ). Напоследок мне еще подложили свинью, включили с благосло-
вения мин[истерст]ва в состав Гос[ударственной] экзам[енационной] комис-
сии, чего в прошлые годы не делали. Тут я уже завопил (это еще 120 часов – да 
еще в июне) и, кажется, небезрезультатно. Есть надежда, что меня с Л[арисой] 
А[лександровной] отпустят отсюда еще до середины июня. Что мы будем де-
лать летом, не представляю себе. Работать я не смогу – чересчур устал, дача у 
нас не снята – Светочку отправляем в Одессу, а ехать никуда не хочется, т[ак] 
к[ак] нам опротивели поездки и полеты. Через год это кончится.

Вот пока все о нас. Из Вашего письма я так и не понял, в каком положении 
Ваши дела с Самаркандом. Переезжаете ли Вы или этот проект отпал. Измени-
лась ли ситуация в Одессе? Если судить по признакам, которые обнаруживают 
себя и здесь, и в Л[енингра]де, вряд ли можно ждать существенного изменения 
обстановки, по кр[айней] мере в вузах.

Во всяком случае, что бы Вы ни задумали и ни решили, мы с Л[арисой] 
А[лександровной] шлем Вам пожелания успешного осуществления Ваших 
планов. Вместе с тем поздравляем Эм[илию] Изр[аилевну] и Вас с первомай-
ским праздником и просим принять наш самый дружеский, сердечный привет.

Крепко жму Ваши руки
О. Вайнштейн [подпись]

Кланяйтесь Вад[иму] Серг[еевичу] от нас обоих.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 50–51. Автограф. Письмо.

№ 27: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Москва – Одесса, 23 мая 1954 г.
Москва 23/V [195456]

Дорогой Саул Яковлевич,
Получил Ваше письмо накануне вылета в Москву 21/V. Вчера мы сюда при-

летели ночью. Меня вызвали в Москву по моему партделу и, очевидно, до на-
чала занятий я смогу не возвращаться. У[ниверсите]т широко пошел мне на-
встречу – очевидно, теперь очень не хотелось бы им меня лишиться.

Благодарю за оттиск статьи. К сожалению, я еще не удосужился ее прочесть, 
но прочту обязательно. Загружен я был до крайности и сейчас еще чувствую 
себя утомленным.
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Не знаем, что будем делать летом. Светочка наша едет в Одессу, где будет 
жить в Люстдорфе на даче с нашими. А нам пока противно думать о передви-
жении по суше, воде и воздуху. Из Л[енингра]да напишу. Сердечный привет 
вам обоим.

Дружески жму руку
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 57–57 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 28: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград57 – Одесса, 30 июня 
1954 г.

30/VI [195458]
Дорогой Саул Яковлевич,

Мы оба искренно рады за Вас и горячо поздравляем с восстановлением sta-
tus quo ante...

Я только вчера вернулся из Петрозаводска, куда ездил по приглашению 
Пед[агогического] и[нститу]та для переговоров. Мне там предлагают кафедру 
и весьма льготные условия, дающие возможность проводить регулярно рабо-
ту в Л[енингра]де, благо поездка туда стоит недорого, а ночь езды в бюджете 
времени не играет роли. Однако этот переход может встретить сильное сопро-
тивление со стороны КГУ, а следов[ательно] и в МВО. В ближайшие дни, оче-
видно, придется съездить в Москву. Если все это дело выйдет, то кому-либо 
из нас нужно будет поехать во Фрунзе за вещами, документами  ete. Словом, 
лето у меня и Л[арисы] А[лександровны] выдалось хлопотливое, так что даже 
не знаю, удастся ли отдохнуть, как следует. Пока дружески жму Вашу руку, 
обнимаю и поздравляю еще раз. Наш общий привет Эм[илии] Изр[аилевне].

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
Наши письма, видимо, разошлись. Я Вам писал 23/VI.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 56–56 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 29: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Фрунзе – Одесса, 5 декабря 
1954 г.

5/ХII [195459]
Дорогой Саул Яковлевич,

Вчера получил В[аше] письмо. Я действительно, виноват – не писал Вам 
давно. Со мной постоянно так бывает – не ответишь сразу, а потом замотаешь-
ся и забываешь обо всем на свете. Дело в том, что в этот последний год моего 
пребывания здесь из меня стараются выжать, возможно, больше, особенно по 
научной линии, притом появились многочисленные партнагрузки, так что на 
корреспонденцию не хватает времени. Я и в Москву давно не пишу поэтому. 
Очень рад был узнать о Ваших научных успехах и нормальной обстановке для 
Вашей работы. Не сомневаюсь, что Вам удается довести до конца Ваш opus 
magnum и увидеть его в напечатанном виде. Сейчас вообще в этом отношении 
значительно полегчало.
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Летом я снова собрал материал по иностр[анным] путешественникам о Кир-
гизии, чтобы не позволить негодяю, укравшему мои конспекты, воспользоваться 
ими, и написал работу на эту тему. Доклад, сделанный мною здесь на заседа-
нии Уч[еного] совета, вызвал большой интерес. Местный госиздат предлагает 
мне опубликовать это [отдельной] брошюрой (ок[оло] 5 п[ечатных] л[истов]), но 
не знаю, захочет ли унив[ерсите]т лишиться даровой60 работы61, а они печатают 
очень медленно к тому же I том «Уч[еных] записок» истфака, отв[етственным] 
редактором к[оторо]го я являюсь, сдан был в печать еще в мае, и хорошо, если 
выйдет в свет в январе 1955 г[ода]. Впрочем, все рекорды побила Москва. Моя 
работа по америк[анской] ист[ориогра]фии сдана в И[нститу]т ист[ории] в конце 
августа 1953 г[ода], а мне оттуда до сих пор сообщают, что она «печатается».

24/ХII мы с Лар[исой] Ал[ександровной] собираемся вылететь в Москву, а 
оттуда сразу в Л[енингра]д, где пробудем до 8–9 февраля. Для того, чтобы полу-
чить полуторамесячный отпуск, мне пришлось сильно нагрузиться в ноябре и 
декабре (в течение всего октября у[ниверсите]т не работал, т[ак] к[ак] студенты 
были в поле), а последние дни перед отъездом у меня будут совсем сумасшед-
шие.

В ближайшие дни мне исполнится 60 лет и 35 лет непрерывной работы в 
вузах, но я тщательно скрываю дату от местных любителей всяких юбилейных 
церемоний. В Л[енингра]де я бы, конечно, не мог избежать всей этой нелепой 
процедуры, а здесь я на все вопросы просто отмалчиваюсь в надежде, что это 
как-нибудь забудется.

По выходе в отставку, я тоже собираюсь засесть вплотную за свой opus mag-
num62 – двухтомную историографию всеобщей истории с древнейших времен. 
Много кирпичей для этого сооружения у меня заготовлено, но до них руки не 
доходили. Теперь же я рассчитываю, по крайней мере, в течение 2 лет не воз-
вращаться к педаг[огической] работе и довольствоваться пенсией и случайными 
приработками, чтобы довести это дело до конца.

Самочувствие у нас с Л[арисой] А[лександровной] хорошее, надеюсь, что до 
всяких старческих недугов мне еще далеко. Возможно, что предстоящим летом 
приедем в Одессу повидаться с родными, кот[орые] очень уже на этом настаи-
вают.

Желаем Вам и Эм[илии] Изр[аилевне] доброго здоровья и дальнейших успе-
хов. Дружески жму Вашу руку. Привет от Л[арисы] А[лександровны] вам обоим.

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 52–53. Автограф. Письмо.

№ 30: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 31 декабря 
1954 г.

31/ХII – [19]54
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарю Вас и Вад[има] Серг[еевича] за поздравительную телеграмму. 
Мы с Л[арисой] А[лександровной] шлем Вам обоим и Вашим семьям поздрав-
ления с Нов[ым] годом и наилучшие пожелания.
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В Москве мы пробыли всего 2 дня, причем в 1-ый же день посетили 
Ник[олая] Леон[идовича], попав прямо с корабля на бал. Он праздновал свой 
день рождения, и мы застали у него довольно обширное общество, включая и 
Сергея Леонид[овича], к[оторо]го очень давно не видели.

Здесь в Л[енингра]де открываются для меня кое-какие возможности в связи 
с восстановлением ЛОИИ63, но выйдет ли из этого что-нибудь, один аллах ве-
дает. На словах пока все очень хороши. Но независимо от всего, в конце июня 
я намерен совсем вернуться в Л[енингра]д, хотя во Фрунзе меня всячески пы-
тались соблазнить акад[емическими] лаврами, квартирой и т[ому] п[одобным], 
но я тверд как кремень.

Пока что я заканчиваю здесь свою работу по Киргизии, которую со-
бираются издать отдельной брошюрой. Сборник «Против ам[ериканской] 
фальсифик[ации] истории» с моей большой статьей, почти напечатан полно-
стью, но вероятно, не выйдет в свет по соображениям междунар[одного] ха-
рактера. Очевидно, слишком густо получилось. Так и не знаю, какую судьбу 
уготовят моей статье, которую все читавшие ее очень хвалят.

В общем, мне нужно будет в 1-е месяцы или недели 1955 г[ода] терпеливо до-
жидаться развития событий. Пробудем мы здесь с Л[арисой] А[лександровной] 
до 6 февраля, т[ак] к[ак], по-видимому, защиту дисс[ертации] моего аспиранта 
в Москве назначат на 7/II, а мне хотелось бы присутствовать на этой защите, 
чтобы в случае чего помочь симпатичному кирг[изскому] парню.

Ну, пока всех благ. Будьте здоровы!
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 30–31. Автограф. Письмо.

№ 31: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 23 июня 
1955 г.

23/VI [195564]
Дорогой Саул Яковлевич,

Очень виноват пред Вами, что за месяц со времени отъезда из Фрунзе все 
как-то не мог Вам написать. Откладывал я это письмо в надежде, что буду в 
состоянии сообщить о решительных переменах в жизни. Только вчера окон-
чательно выяснилась одна – самая существенная. Я ознакомился с решением 
комитета парт[ийного] контроля при ЦК, которым я восстановлен в партии 
с сохранением партстажа. Что касается другого вопроса – о возвращении в 
Л[енингра]д, то из этого (в настоящем году во всяком случае) ничего не выйдет.

Мне предложили кафедру в Петрозаводске на очень подходящих для меня 
условиях, и я теперь в большом смущении. Отказываться очень не хочется, 
но с другой стороны неск[олько] дней тому назад меня из Фрунзе буквально 
засыпали телеграммами с просьбой указать, на какую должность я собираюсь 
принять участие в конкурсе. Т[ак] к[ак] это было до предложения из Петроза-
водска, то я ответил на одну особенно настоятельную телеграмму письмом с 
согласием конкурировать на прежнюю должность. Тем самым я, очевидно, за-
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крыл себе путь к др[угому] месту работы, чтобы не нарваться на неприятности. 
Так вот всегда бывает – не было ни гроша, а вдруг алтын. Но мне хотелось бы, 
чтобы подобные затруднения произошли и с Вами, т[ак] к[ак] алтын все же 
лучше, чем ничего.

У нас здесь немыслимая жара – до 42° на солнце, до 30° в тени. Такого в 
Л[енингра]де давно не бывало – с 1941 г[ода]. Мы живем в квартире только 
вдвоем с Л[арисой] А[лександровной]. В этом году дачи не взяли, т[ак] к[ак] 
Светочка живет на даче под Одессой (в Люстдорфе), а наша работница отпуще-
на нами на все лето в деревню. Я ежедневно езжу в ГПБ, а вообще ведем жизнь 
довольно скучную и однообразную.

Ник[олай] Леон[идович] был в курсе Ваших дел и сообщил мне все то, о 
чем я не знал (насчет одного лица в М[оск]ве). Но я очень надеюсь, что скоро 
Вы порадуете нас известием о перемене в Вашем положении.

Дубровский65 уже в Москве, в И[нститу]те истории. Он полностью реабили-
тирован. Вероятно, то же произойдет в ближайшее время с его женой (Граве66). 
Н[иколая] Л[еонидови]ча основательно эксплуатируют в его И[нститу]те, так 
что у него не остается даже времени для научн[ой] работы. Тарле в конце мая 
был очень плох, лежал в Кремл[евской] больнице, но теперь, по моим сведе-
ниям, уже оправился и живет на своей дачей под Москвой. Здесь болен Валк67, 
ему сделана операция. Недавно здесь отметили на истфаке 60-летие Предте-
ченского68. Я не пошел, т[ак] к[ак] его не люблю, да и вообще не приятно при-
ходить на истфак. Научн[ая] жизнь в нем упала до позорного уровня. Мавроди-
ну еще предстоит проходить в Москве, т[ак] к[ак] ему пришлось проделывать 
всю процедуру восстановления с самого начала, и я т[аким] о[бразом] его силь-
но опередил. Он очень постарел.

Таковы дела. Желаю Вам, дорогой С[аул] Я[ковлевич], дальнейших 
научн[ых] успехов, а что касается остального, то не сомневаюсь теперь в том, 
что все наладится.

Л[ариса] А[лександровна] шлет Вам и Эм[илии] Изр[аилевне] привет.
Крепко жму Вашу руку

О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 47–48 об. Автограф. Письмо.

№ 32: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 21 сентя-
бря 1955 г.

21/9 [19]55
Дорогой Саул Яковлевич,

Вы, вероятно, в большой обиде на меня за молчание. Но мое положение 
до последнего времени было настолько неопределенным, причем с недели 
на неделю откладывалось решение, что и я откладывал соответственно свое 
письмо к Вам. Только сегодня пришел, наконец, приказ из Москвы, коим я 
зачислен в состав Ленингр[адского] отд[еления] И[нститу]та ист[ории] АН 
(с 15/IХ) и буду здесь руководить сектором «всеобщей истории». Незадолго 
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до этого события меня уже начали заваливать всякими заказами и предложе-
ниями – пока по литерат[урной] линии. Весьма вероятно, как меня убеждали 
осведомл[енные] лица, что в ЛГУ только ждут моего оформления в АН, что-
бы подступиться со своей стороны. Неслучайно они до сих пор не замещают 
вакантн[ую] должность зав[едующего] кафедрой ср[едних] веков с ½ ставки, 
оставшейся после смерти М. В. Левченко69. Однако в ун[иверсите]т я пойду 
лишь в том случае, если меня туда погонят. Дела там, на истфаке неважнецкие. 
Там уже с прошл[ого] года работает Косачевская70, с этого – восстановлен и 
Корнатовский71. Мавродин по прежнему процветает и довольно сильно халту-
рит. Но положение у них кафедре СССР, к[ото]рою заведует декан истфака Ко-
чаков72, очень и очень сложное: их там ок[оло] 15 ч[е]л[ове]к (без аспирантов), 
и все между собою на ножах. На др[угих] кафедрах немногим лучше.

Григ[орий] Леонид[ович] Руб[ин]штейн73 в конце августа сильно заболел 
– у него инсульт и он лежит. Я боюсь спрашивать о его состоянии, чтобы не 
узнать плохого. Он явно переутомился за лето, много работал – отсюда этот 
тяжелый случай.

Тронские живут спокойно и комфортабельно. И[осиф] М[оисеевич], веро-
ятно, пережил тоже неприятные минуты, т[ак] к[ак] его решено было пере-
вести на полставки в ЛГУ, а больше он нигде не состоит. Но его отстояли. Они 
мне об этом ни словом не заикнулся, узнал я от других. Но здоровье И[осифа] 
М[оисеевича], по крайней мере внешне, вполне хорошее – у него после дачно-
го отдыха на Рижском взморье блестящий вид, только речь несколько затруд-
ненная.

Наша Светочка вынуждена была поступить пока на заочн[ое] отд[еление] 
и[нститу]та (инж[енерно]-строит[ельного]), т[ак] к[ак] «очное», по одной из-
вестной причине она не попала, хотя конк[урсные] экзамены выдержала на 
хорошо и отлично. Но ей обещано, если она зимою сдаст семестр[овые] экза-
мены на отлично, перевести ее в дневной и[нститу]т.

Летом мы жили в Комарове на даче. Хотя я неплохо отдохнул, но все еще не 
могу реакклиматизироваться в Л[енингра]де: часто болит голова из-за перехо-
да с 780 м[етров] к 10–20 м[етрам] над уровнем моря; в руках ревмат[ические] 
или невральг[ические] боли – словом, почувствовал свои годы. Надеюсь, что 
это временное. Главное нервы отдыхают.

Как Ваши дела, научные успехи? Когда собираетесь в Москву или в 
Л[енингра]д? Как поживает Эм[илия] Изр[аилевна]? Что нового в од[есских] 
«акад[емических]» кругах? Очень возможно, что следующим летом, в виду от-
мены моих полетов во Фрунзе, мы с Л[арисой] А[лександровной] прилетим в 
Одессу.

Прошу Вас передать наш привет Вадиму Серг[еевичу] Ал[ексееву]-Попову. 
Как ему живется и работается? Пишите, не будьте злопамятны.

Дружески жму руку
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 54–55. Автограф. Письмо.
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№ 33: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград74 – Одесса, 12 ноября 
1955 г.

12/ХI [195575]
Дорогой Саул Яковлевич,

Только сегодня отправил статью в «Вопр[осы] ист[ории]»76, с которой меня 
почему то очень торопили из редакции – письмами и звонками из Москвы по 
телефону. Не знаю, почему так приспичило, возможно скорее получить статью 
о новейших зарубежных трудах по ист[ории] историч[еской] науки. Из-за этих 
трудов пришлось провести 10 дней в Москве. Так что, как видите, у меня были 
причины, по которым я не мог сразу написать Вам. В Москве я видел Н[иколая] 
Л[еонидовича]. Его книга77 сдана в печать. Братья его – и московский С[ергей] 
Л[еонидович], и лен[инград]ский Г[ригорий] Л[еонидович], все хворают. Не-
давно виделся с Тронскими, они были у нас с визитом. У них ничего особенно-
го за это время не произошло.

В ЛОИИ меня понемногу загружают работой, гл[авным] обр[азом] по пору-
чениям из Москвы. До 1 янв[аря] я вообще числюсь за Москвой и даже зарпла-
ту получаю оттуда по почте. С янв[аря] обещают перевести на ленингр[адское] 
довольствие.

В общем я не скучаю по лекциям. Целые дни провожу дома или в б[иблиоте]
ках над нов[ыми] книгами. Есть много интересного. В янв[аре] я обязался сде-
лать в И[нститу]те истории доклад о Ранке78.

Здесь я познакомился с приехавшими историками из стран нар[одной] демо-
кратии. Из них самый интересный Лео Штерн из ГДР79, ныне академик и ректор 
у[ниверсите]та в Галле. Мы с ним долго беседовали на историографич[еские] 
темы. Остальные – чехи, венгры, болгары и т[ак] д[алее] – молодежь.

Мы оба с Л[арисой] А[лександровной] шлем Вам и Эм[илии] Изр[аилевне] 
дружеский привет и пожелания в связи с прошедш[ими] праздниками. Кла-
няйтесь от меня Ал[ексееву]-Попову. Что-то вообще о нем ничего не слышно. 
Почему это?

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 49–49 об. Автограф. Письмо.

№ 34: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 20 октября 
1956 г.

Лен[ингра]д, 20.Х.[19]56
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарю Вас за письмо и В[ашу] статью; прошу передать и Вад[иму] 
Серг[еевичу], когда он вернется, мою признательность за присланные вещи. 
В рецензии на сборник в честь Волгина, которая появится в № 9 «Вопр[осов] 
ист[ории]»80, я оценил его работу81 как едва-ли не лучшую из всех помещенных 
в этом сборнике.

Мы с Л[арисой] А[лександровной] очень жалели, что не застали ни Вас, ни 
Вад[има] С[ергеевича] в Одессе. Надеюсь с Вами встретиться в Л[енингра]де 
или в Москве (где я буду, вероятно, во второй половине ноября).
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Сейчас я пользуюсь небольшой передышкой в противной редакт[орской] 
работе над V т[омом] «Всем[ирной] ист[ории]»82, чтобы закончить и дорабо-
тать свою статью о Ранке83; использую для этого 2 т[ома] его недавно издан-
ных и б[ольшое] ч[исло] неопубликованных писем. Что касается шведск[их] 
материалов, то заказанные мною микрофильмы, кажется, еще не поступили в 
Москву. Статья о моих находках в Швеции будет опубликована в ближайшем 
№ «Ист[орического] архива», а м[ожет] б[ыть] (в более обширн[ом] виде) в 
«Вестнике Ак[адемии] наук»84.

Привет Эм[илии] Изр[аилевне] от нас обоих.
Дружески обнимаю О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 58. Автограф. Письмо.

№ 35: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград85 – Одесса, 7 декабря 
1956 г.

7/ХII [195686]
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарю за присланный оттиск. Я его просмотрел, статья Вам очень уда-
лась, написано превосходно и материал интересный.

Я пишу Вам сейчас всего неск[олько] строк, т[ак] к[ак] необычайно занят. 
Так иногда бывает, что сразу сваливается множество поручений и все сроч-
ных. В февр[але]–марте будет, по-видим[ому], съезд историков – мне нужно 
готовить с др[угими] доклад по историографии; заканчивается подготовка V 
т[ома]87 и мн[огое] др[угое].

Числа 12–15 выеду, вероятно в Москву, где останусь до Нов[ого] года. Мы 
оба шлем привет Вам и Эм[илии] Изр[аилевне].

Жму руку и обнимаю
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 33–33 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 36: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Одесса88 – Одесса, 20 июля 1957 г.
20/VII [195789]

Дорогой Саул Яковлевич,
Обстоятельства так нелепо сложились, что нам так и не удалось еще раз 

повидаться с Вами и Эмилией Израилевной. Все дни, против ожидания, были 
заполнены гл[авным] обр[азом] беготней по разным инстанциям, чтобы обе-
спечить себя билетами на теплоход. Только сегодня в 10 ч[асов] вечера мы по-
лучили каюту I кл[асса] и стали укладываться, завтра в 8 ч[асов] утра уезжаем.

Мы оба огорчены тем, что лишились возможности провести, еще несколько 
приятных часов в вашем обществе, но уезжаем все же с большой радостью, 
т[ак] к[ак] морем – наилучшим из того, что здесь есть – пользовались очень 
мало. В Сочи мы наверстаем потерянное в отношении моря.

Жмем Вам обоим руки и шлем дружеский привет.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 41. Автограф. Письмо.
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№ 37: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 19 октября 
1957 г.

Л[енингра]д. 19/Х [195790]
Дорогой Саул Яковлевич,

Позавчера только прибыл из Москвы, Л[арису] А[лександров]ну застал 
больною гриппом, который здесь очень свирепствует (как и в Москве).

Насчет сборника по первоноч[альному] накоплению мне здесь сказали, что 
после юбилейных празднеств он пойдет в печать, т[ак] к[ак] он прошел уже все 
инстанции.

В Москве я был так сильно занят (даже по воскресеньям работал с утра до 
вечера, чтобы поскорее избавиться), что так и не собрался к Мотолянским91. 
Для этого нужно было бы еще наводить предварительные справки, где они: их 
телефон (м[ожет] б[ыть] это случайно) не отвечал. У Ник[олая] Леон[идовича] 
был с визитом – у него никаких перемен, кроме подтвердившегося факта пере-
хода в Арх[еологический] и[нститу]т, с чем я его и поздравил. Сам он этим 
чрезвычайно доволен.

У Тронских (к[ото]рым я не забыл передать Ваш привет) несчастие – Леноч-
ка почти 2 месяца больна, состояние ее очень92 тяжелое, и врачи по сей день 
не могут поставить диагноза. Какое-то общее отравление организма, источник 
которого не обнаружен. Мария Лазаревна из-за этого всего выглядит ужасно 
пришибленной и постаревшей.

В этот же конверт вкладываю письмецо Вадиму Серг[еевичу], т[ак] к[ак] 
не знаю его домашнего адреса. Надеюсь, что Вас не затруднит вручить ему это 
послание.

От нас обоих сердечный привет Эм[илии] Изр[аилев]не и Вам.
Обнимаю О. Вайнштейн [подпись]

Советую Вам приобрести харьковскую электробритву, сделанную по образ-
цу Филиппс’а. Те, кто пользуются ею, очень довольны. М[ожет] б[ыть] она 
несколько похуже оригинала, но все же, говорят, очень хороша.

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 42–42 об. Автограф. Письмо.

№ 38: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград93 – Одесса, 6 декабря 
1957 г.

6/ХII [195794]
Дорогой Саул Яковлевич,

Вчера получил ист[орию] Одессы и Ваши статьи. Очень благодарен за вни-
мание. Одессу я с интересом, но пока очень бегло просмотрел. Чувствуется, 
что здесь разные редакторские правки и [...]95, под которыми скрылись живые 
черты. Почему Вас нет в составе редколлегии? В Готалово-Готлибовских96 гла-
вах ваша рука чувствуется, куда в большей степени, чем автора. В общем, хо-
рошо, что хоть это вышло.

Вы, вероятно, тоже получили книгу Н. Л. Руб[инштей]на. И Ваши и его 
книжные презенты лежат у меня на столе и ждут очереди, т[ак] к[ак] я все еще 
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в жесточайшем цейтноте. На меня сваливаются все новые поручения, одно не-
ожиданнее другого. В Москве буду во 2-ой полов[ине] января.

Все наши кланяются Вам и Эмилии Израилевне.
Привет Вадиму С[ергеевичу] и всему его семейству.

Дружески обнимаю
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 32–32 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 39: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград97 – Одесса, 28 дека-
бря 1960 г.

28/ХII [195898]
Дорогой Саул Яковлевич,

Мы своевременно получили Ваше письмо. Л[ариса] А[лександровна] рада, 
что покупка ее Вас устраивает. У нас особых перемен нет – работаю много, 
несмотря на досадные мелкие недомогания (очевидно, на почве нек[ото]рого 
переутомления). Сведения, к[ото]рые я имею о Ник[олае] Леонид[овиче], не 
очень утешительные. Он уже встал и ходит по комнате, но неск[олько] месяцев 
ему предписано отдыхать в санатории, причем врачам неясно, сможет ли он 
вернуться после длительн[ого] отдыха к регулярной работе. Инфаркт был ис-
ключительно силен. Но он обо всем этом не знает99.

В Москве я вряд ли буду раньше апреля–мая. Мы всей семьей шлем наш 
привет и новогодние дружеские пожелания Эм[илии] Израилевне и Вам. Будь-
те здоровы.

Дружески жму руку
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

Привет Вадиму Серг[еевичу] и его семье.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 34–34 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 40: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград100 – Одесса, 16 фев-
раля 1959 г.

16/II [1959101]
Дорогой Саул Яковлевич,

Прошу извинить меня 1) что своевременно не поблагодарил Вас за прислан-
ный оттиск – делаю это теперь, 2) что ограничиваюсь открыткой. В течение 1 
½ – 2 мес[яцев] я возился с ногами. Врачи уверяют, что я на пляже поцарапал 
ступни ног и туда проникла инфекция (стафилококки). В итоге в ноябре у меня 
появились наросты, кот[орые] очень болели при ходьбе. В конце концов при-
шлось подвергнуться мучительной операции (двукратной) и различн[ым] при-
жиганиям электричеством и снегом углек[ислого] газа. Ранки заживали долго, 
и я был в отврат[итель]ном настроении. Теперь все это позади. Но вот новая 
неприятность. По распоряжению высш[их] органов я за 2–3 недели должен на-
писать статью (а м[ожет] б[ыть] и не для опубликования) по 1 из актуальн[ых] 
вопросов. Меня освободили от всех др[угих] обязанностей, и я работаю по 16 
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час[ов] в сутки. Я погрузился в груды нем[ецких] книг и т[ак] д[алее], а к маю 
нужно представить уже обширный коллективный труд справочн[ого] характера, 
что также лежит на моей ответственности. Словом, мне сейчас приходится тяжко.

Приехавшая из Москвы О. Е. Иванова привезла неутешительные сведения 
о Н[иколае] Л[еонидовиче]. Он все еще в больнице; к работе он уже не сможет 
вернуться. Я от него имел только открытку, он ничего не подозревает. Вся эта 
история с ним не выходит у меня из головы. Будьте здоровы, привет Эм[илии] 
Изр[аилевне] и Вам от всех наших.

(Света 20/II едет в Москву).
О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 35–35 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 41: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград102 – Одесса, 9 дека-
бря 1959 г.

9/ХII [1959103]
Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,

Благодарим Вас за поздрав[ительную] телеграмму. Не понимаю только, как 
Вы вспомнили об этом дне? Я его держу в строгом секрете, чтобы не стать 
жертвой любителей юбилеев. День этот прошел для меня очень печально, не 
только потому, что умер А-р Вас., что я остался один на всю квартиру, но еще и 
потому, что в Москве я, видимо, переусердствовал в занятиях и в течение пер-
вых 4 дней по приезде вынужден был заниматься лежа, и принимал валидол. 
Но сейчас это уже позади.

В Москве был, конечно, у Н[иколая] Л[еонидовича]. Он выглядит неплохо. 
Всех в Москве поразила внезапная смерть очень способного историка А-ра 
Цезарев[ича] Мерзона104. Ему было всего 40 лет. Здесь так же внезапно после 
торжеств[енной] речи скончался Эйхенбаум105. Но хватит этих мотивов.

Всего Вам лучшего.
Дружески Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 38–38 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 42: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград106 – Одесса, 25 дека-
бря 1959 г.

[25/ХII 1959107]
Дорогие Эмилия Израилевна

и Саул Яковлевич,
Все мы шлем поздравления к Новому году и наилучшие пожелания.
Л[ариса] А[лександровна] с благодарностью вспоминает о Вашем внима-

нии к ней в тяжелые для нее дни. Она не успела даже попрощаться, т[ак] к[ак] 
выехала внезапно по телеграмме весьма неосторожного содержания, послан-
ной Светланой насчет моих «сердечных» дел. Все оказалось не так страшно, 
как ей показалось.

С дружеским приветом
Л[ариса] А[лександровна] и О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 36. Автограф. Почтовая карточка.



76

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

№ 43: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 15 марта 
1960 г.

Л[енингра]д, 15/III [19]60
Дорогой Саул Яковлевич,

Прошу Вас и Вадима Сергеевича извинить меня за то, что посылаю Вам эти 
оттиски в одном пакете. Здесь достать пакет большого формата – целая про-
блема. Надеюсь, что я не слишком обременю Вас, возлагая на Вас эту обязан-
ность – передачи В[адиму] С[ергеевичу] оттиска – ведь он у Вас часто бывает.

Я недавно вернулся из Москвы. Ник[олая] Леон[идовича] не видел, он был 
в Болшеве. По возвращению узнал о внезапной смерти моего старого приятеля 
и хорошего человека Сергея Борисовича Кала. Он долго лежал в больнице, 
пока решились ему сделать операцию (печени). Сразу после этого с ним слу-
чился инфаркт и он, промучившись два дня, умер. Обо всем этом я узнал из 
письма его сына уже когда был в Л[енингра]де. Перед отъездом написал ему 
письмецо, он себя хорошо чувствовал, да и никто не мог предвидеть такого 
финала. В[адим] С[ергеевич], который его хорошо знал, будет, конечно, очень 
опечален.

Как у Вас обстоят дела? Как Эм[илия] Израилевна? Мы с Л[арисой] 
А[лександровной] отпуск проведем, вероятно, снова в Одессе, если не удастся 
раньше разделаться с дачей.

Все мои «дамы» – их двое, как Вам известно, – шлют всему Вашему дому 
сердечный привет.

Дружески Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 43–44. Автограф. Письмо.

№ 44: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 20 ноября 
1960 г.

20/ХI [1960108]
Дорогой Саул Яковлевич,

Благодарим за теплое письмо. В простуде Вы сами виновны – незачем было 
франтить в легком пальто. Пора остепениться.

У нас здесь перед окончанием года большая аттестация. Нужно заканчивать 
разн[ые] работы, писать отчеты и т[ак] д[алее]. Все же находим время бывать 
в театрах, гл[авным] о[бразом] в связи с гастролями – то перуанск[ой] певицы, 
то театра Ермоловой, то чехословацкого Revue. Последнего мы еще не видели 
– говорят, очень интересно. Это удовольствие нас ждет в нач[але] декабря.

В научном мире без перемен. В ближайшие дни будет здесь наш директор 
– Хвостов109, сделает доклад о всем[ирном] ист[орическом] конгрессе110. У 
наших там не все было удачно – «в теории ист[орической] науки мы отста-
ли». Вся штука в том, что на конгрессе были одни москвичи и по 1 члену от 
нек[оторых] республик. 1 из них – азербайджанец должен был делать доклад, 
но уже в Стокгольме заявил «нэ могу». Почему: «нэ знаю языка». «Ну делайте 
по франц[узски], «нэ могу»; «по немецки» – «нэ могу»; «ну хоть по-русски» 
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– «тоже нэ буду». Так и просидел все время без толку. От Л[енингра]да, как из-
вестно, не было ни одного историка.

На днях получил от Ник[олая] Леон[идовича] письмо, не особенно бодрое. 
Что-то у него опять произошло и он редко выходит. Настроение у него, видимо, 
неважное.

Как сейчас со здоровьем? Как Эм[илия] Изр[аилевна]? Мы оба шлем ей 
большой привет.

7/ХI у нас был «раут». Среди гостей были Тронские. И[осиф] М[оисеевич] 
оказался неожиданно для всех интересным собеседником, особенно для своих 
соседок за столом.

Вероятно, Вы уже знаете, что внезапно 12/ХI скончался С. И. Ковалев111.
Будьте здоровы!

Обнимаю О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 45–46. Автограф. Письмо.

№ 45: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград112 – Одесса, 11 сен-
тября 1960 г.

11/IХ [19]60
Дорогой Саул Яковлевич,

На днях получил Ваши оттиски и прочел их с большим интересом. По это-
му случаю вспоминаю вступит[ельную] лекцию по ист[ории] Новороссии, 
кот[орую] читал в 1915 или 1916 г[оду] покойный Загоровский113, тогда еще 
начинающий прив[ат]-доцент. Свой учебник я почти закончил; точнее – весь 
текст готов, но еще много возни из-за неизбежных сокращений. Учебник (по 
машинописи) теперь подвергается проверке на учащихся 6–7 классов в одной 
из школ.

Передайте наш сердечный привет Эм[илии] Изр[аилевне].
Дружески жму руку

О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 37–37 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 46: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, [до 
1960 г.114].

Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,
Благодарим Вас за поздравл[ения] и пожелания. Нам со своей стороны хо-

чется пожелать Вам обоим здоровье, а С[аулу] Я[ковлевичу] сверх того твор-
ческих успехов и возможности шире печатать свою продукцию. Перспективы 
в этом отношении для тех, кто не занимается историей сов[етского] о[бщест]
ва довольно печальные. Будем надеяться, что в наступающем году увлечение 
антиисторизмом кончится. В связи с окончанием года я так много писал, что 
для друзей уже и время не оставалось.

Сердечный привет!
Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 64. Автограф. Почтовая карточка.
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№ 47: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград115 – Одесса, 20 янва-
ря 1961 г.

20/I [1961116]
Дорогой Саул Яковлевич,

В Одессе уже неск[олько] дней находится Лариса Алекс[андровна]. Она вы-
летела по тревожной телеграмме насчет состояния ее матери. Если у Вас или 
Эм[илии] Изр[аилевны] будет свободная минута, загляните к ней. Я боюсь, что 
она превратилась в сиделку и санитарку и даже челов[еческого] лица не видит. 
Не говорите, что я Вам писал об этом. Возможно, что люди обещавшие ей ра-
ботницу, сдержат обещание.

Дружеский привет Вам обоим от меня и Светы.
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 26–26 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 48: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград117 – Одесса, 20 янва-
ря 1961 г.

8/II [1961118]
Дорогой Саул Яковлевич,

Получил Вашу открытку. Очень благодарен Вам и Эм[илии] Изр[аилевне] 
за внимание. Л[ариса] А[лександровна] до сих пор у Вас не была, т[ак] к[ак] за-
болела и в течение недели не выходила из дому. Кажется, у нее, наконец, что-то 
налаживается с девушкой для ее матери, и она получит возможность вернутся. 
У меня, как на грех, скопилось неск[олько] докладов, приходиться работать 
больше обычного, я сильно переутомился и совершенно потерял способность 
спать (если не считать 2–3 часа полузабытья). Это очень мучительно; собира-
юсь на 2 недели уйти в отпуск, куда-ниб[удь] в дом отдыха. Иначе не дотянуть 
до лета.

Сердечный привет Эмилии Израилевне.
Дружески Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 71–71 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 49: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград119 – Одесса, 30 марта 
1961 г.

30/III [1961120]
Дорогой Саул Яковлевич,

Л[ариса] А[лександровна] и я приносим Вас свою благодарность за хлопо-
ты по поводу матери Л[арисы] А[лександровны]. Как я узнал из вчера полу-
ченного письма сестры, ее все же отказались госпитализировать. Получает-
ся какая-то нелепость: [...] для ухода нельзя найти и в больницу не берут. В 
то же время Л[ариса] А[лександровна] никак не может приехать из-за меня. 
Прикреплен[ный] врач ей строжайше запрещает оставлять меня одного (Свет-
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лана переехала к своему мужу). Вот так и выходи из положения как знаешь.
У нас никаких перемен, даже в погоде. Предстоят большие орг[анизационные] 

перемены в АН.
Передайте наш общий серд[ечный] привет Эм[илии] Изр[аилевне].

Обнимаю Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 70–70 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 50: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград121 – Одесса, 27 апре-
ля 1961 г.122

Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,
Шлем всем поздравления и дружеские пожелания к 1 мая.
У нас никаких особых перемен нет. АН перестраивается, но нас это пока 

что не затронуло. В Москву все никак нам с Л[арисой] А[лександровной] не 
выбраться, все нам что-то мешает.

Сердечный привет вам обоим от нас и Светланы.
Ваши Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 72–72 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 51: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград123 – Одесса, 22 мая 
1961 г.

22/V [1961124]
Дорогой Саул Яковлевич,

Простите, что сразу не поблагодарил Вас за оттиск, который я прочел с боль-
шим интересом (он очень хорошо написан) и за последовавшее за ним письмо. 
Я чувствовал себя последние 2 недели очень неважно из-за нервного переутом-
ления и бессонницы, которую уже не ликвидируют никакие медикаменты. Жду 
с нетерпением отпуска, но раньше середины июля нет надежды его получить. 
С издат[ельскими] делами все очень осложнилось, а я отв[етственный] редак-
тор очередного сборника ЛОИИ. Он должен был выйти в начале июня, а теперь 
все сроки под вопросом.

Сюда приезжает Нина Лазаревна125 (дня на 3–4), но день, когда она сви-
дится здесь со знакомыми совпадает с нашей серебряной свадьбой. Но воз-
можно я с нею все же побеседую. Марья Лазаревна уезжает сегодня встречать 
ее в Москве. Из-за ВАК’а, к[ото]рый меня не забывает в качестве рецензента 
докт[орских] дисс[ертаций], у меня сильнейшая перегрузка.

Привет Эм[илии] Изр[аилевне] от нас обоих.
Обнимаю О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 69–69 об. Автограф. Почтовая карточка.
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№ 52: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 14 марта 
1962 г.

14/III [1962126]
Дорогой Саул Яковлевич,

С большим удовольствием прочел Вашу статью об экон[омических] взглядах 
Пушкина127. Вот не ожидал, что у него были экон[омические] взгляды (м[ожет] 
б[ыть] потому, что он задыхался в сетях долгов, в которых ― во всяком случае 
в большей их части ― была повинна Над[ежда] Осиповна128). Неск[олько] лет 
тому назад Вашу статью, пожалуй, побоялись бы напечатать. Как бы не пока-
залось кому-нибудь, что это принижение образа великого народного129 поэта.

История с Вашим ректором очень поразила меня и всех, кому я ее рассказал. 
Пойман ли преступник?

Ник[олай] Леонид[ович] мне писал, что Вы у него были; он нашел Вас 
очень бодрым и, по обыкновению, живым. Сам он полон всяких планов и, судя 
по тону письма, чувствует себя хорошо.

Я должен в этом году сдать I том своей историографии. Получилась у меня 
с этим неувязка. Предполагалось, что я доведу изложение до 1917 г[ода], но 
т[ак] к[ак] работа приняла чисто исследовательский характер и построена 
почти исключительно на источниках, то I том будет доведен только до конца 
ХVI в[ека] (да и то, не знаю, как уместить в него франц[узскую] и немецкую 
и[сториогра]фии и отдельный экскурс об историческом методе гуманистов 
ХV–ХVI в[еков]).

Как на это посмотрят в Москве, не знаю (хотя я своевременно представил 
объяснит[ельную] записку, но такие вещи там не читают). Как бы там ни было, 
я глубоко влез в труды гуманистов, прочитал помимо Макиавелли, Гвиччар-
дини неск[олько] десятков130 других историков и имею обо всех собственное 
мнение. А ведь всему этому предшествует церковно-феодальная историогра-
фия VI–XV в[еков]! Вот я и барахтаюсь в этом море.

Что поделывает Вадим Серг[еевич]. Я по его просьбе что-то ему писал, 
посылал, но так и не знаю, что из всего этого вышло. Здесь была (или еще 
находится) Наташа. Она позвонила разок Л[арисе] А[лександровне], обещала 
зайти, но больше мы ничего о ней не слышали и даже не знаем, где она живет 
(или жила).

Это, видимо, семейная черта...
В этом году мы появимся в Одессе около середины июля.
Л[ариса] А[лександровна] и Светочка шлют вам обоим привет.

Дружески жму руку
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 63–63 об., 65–65 об. Автограф. Письмо.
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№ 53: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, январь 
1963 г.131

Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,
Поздравляем Вас с Новым годом и шлем наши дружеские пожелания. Мы 

лишь сегодня вернулись из Москвы, где я сначала 5 дней «заседал», а затем 
дней 10 работал в б[иблиоте]ках. Отпраздновали мы у Ник[олая] Леонид[овича] 
день его рождения (24/ХII). Он пока не выходит, вид у него неважный. Я был 
очень удивлен, не видя Вас на совещании и вообще одесситов. Даже Фрунзе 
послал целую делегацию, б[ольшинство] ч[ленов] имеющих к ист[орической] 
науке отдаленное отношение. На секции всеобщ[ей] ист[ории] я выступал. Но 
ни от этого, ни от др[угих] выступлений я не жду никаких существен[ных] пе-
ремен. Основн[ой] доклад был многообещающим, но заключит[ельное] слово 
и ответы на записки возродили скептицизм. Лет[ний] час по горло занят под-
готовкой рук[опи]си к печати (в Соцэкгизе!). Сердечный привет от нас обоих.

Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 62 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 54: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 11 февраля 
1963 г.

11/II [19]63132

Дорогой Саул Яковлевич,
Вот уже 5 дней, как я вернулся из Москвы, и только сегодня выдалась сво-

бодная минута. Вы, вероятно, уже знаете подробности о кончине Ник[олая] 
Леонид[овича]. На всякий случай сообщаю о том, что там узнал. 26/I в 10 
ч[асов] вечера Н[иколай] Л[еонидович] принял таблетку от бессонницы и ско-
ро заснул. В 11 ч[асов] Надя, отправляясь тоже ко сну, услышала странный 
хрип из комнаты. Она нашла его с запрокинутой головой, на губах была пена. 
Она немедленно вызвала ск[орую] помощь, но оттуда ответили, чтобы она 
вызвала неотложную. Она позвонила туда, а также А. М. Розгону. Когда все 
они прибыли, он был еще теплый, но уже мертв. Его кремировали, а урну с 
прахом похоронят в Новодевичьем, на могиле Сергея Леонидовича. О смерти 
Н[иколая] Л[еонидовича] мне позвонил тотчас же Григ[орий] Мих[айлович], 
но в день похорон как раз утверждалась на Уч[еном] совете моя книга, этого 
не могли отложить, да и Лар[иса] Ал[ександровна] опасалась за мои пережи-
вания. Ведь нас связывала 47-летняя дружба. Все это очень грустно, я и сей-
час еще подавлен. Ему было, если не ошибаюсь 64 г[ода]. Только 24/ХII мы с 
Л[арисой] А[лександровной] были у него в день рождения, а 13/І я получил от 
него оттиск. Я кажется писал уже Вам, что нашел его в этот свой визит очень 
плохим. Во всяком случае, утешительно то, что он умер внезапно, в сонном 
состоянии («во сне» как сказал врач). Объявление о гражд[анской] панихиде 
(она состоялась в Арх[иологическом] ин[ститу]те, куда перенесли тело) было 
только в «Моск[овской] правде» от ун[иверсите]та, Музея истории и др[угих] 
учреждений, с к[ото]рыми он был связан.
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В Москву я был вызван Нечкиной на конференцию Научн[ого] совета по 
ист[ории] ист[орической] науки. Всеобщ[ая] ист[ория] там почти не была 
представлена, и я активного участия в этом деле не принял, а лишь подал в 
письм[енном] виде свои замечания по сводн[ому] плану историограф[ической] 
работы (нелепо составленному). Помимо этого, мне нужно было добиться, что-
бы книгу печатали не в Соцэкгизе, а в из[дательст]ве А[кадемии] н[аук], т[о] 
е[сть] в Лен[ингра]де. Этого я добился без труда, но возни будет мне не мало, 
т[ак] к[ак] в книге 750 машинописн[ых] страниц и масса «иностранщины».

Сейчас у меня передышка, мой врач хочет поместить меня на 2 недели в 
больницу-санаторий А[кадемии] н[аук] под Лен[ингра]дом «на испытание» по 
поводу моих мелких недомоганий, но у меня какое-то отвращение к подобным 
делам и я не уверен, что соглашусь.

Иос[иф] Моис[еевич] уже 2-ой месяц лежит. У него было нечто в роде ин-
фаркта, но ему теперь лучше – он уже встает. Виною он сам: выступал на за-
щите Залесского133 (дурака: античника) с речью на 1 ½ часа, и этим довел свое 
сердце до такого состояния.

У нас все, в общем благополучно. Л[ариса] А[лександровна] и я шлем вам 
обоим дружеский привет.

Обнимаю О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 73–74 об. Автограф. Письмо.

№ 55: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград134 – Одесса, 27 апре-
ля 1964 г.135

Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,
24/IV мы вернулись из Москвы после 2-х нед[ель] пребывания там. Моя 

книга выйдет в этом году. Ее «гонят» быстрыми (для из[дательст]ва А[кадемии] 
н[аук]) темпами. Мы оба мечтаем хоть о короткой передышке и свежем воздухе 
Черного моря. Но в наше время дни летят незаметно, и до июля рукой подать.

Шлем Вам дружеские пожелания здоровья и хорошего настроения.
Ваши Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 76. Автограф. Почтовая карточка.

№ 56: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Черноморка – Одесса, 4 сентя-
бря 1964 г.

Черноморка, 4.IХ.[19]64
Дорогой Саул Яковлевич,

Завтра мы возвращаемся в Л[енингра]д, шлем Эмилии Израилевне и Вам, а 
также семье Алексеева-Попова привет. Очень удивлены, что Вы все так ни разу 
и не показались у нас. Что такое стряслось?

(Всю верстку моей книги прислали мне сюда, так что не было нужды пре-
рывать отпуск).

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 75–75 об. Автограф. Почтовая карточка.



83

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

№ 57: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, декабрь 
1964 г.136

Дорогой Саул Яковлевич,
Спешу поблагодарить Вас за теплую, дружескую телеграмму, – целое по-

слание, которое выделяется среди других отсутствием стандартных фраз.
Наконец, весь шум-бум, поднятый по поводу такого, в сущности печального 

факта, как вступление в 8-ой десяток лет, окончился. Я получил сотню теле-
грамм и множество адресов от разных учреждений, что явилось для меня пол-
ной неожиданностью. Вообще меня держали в полном неведении по поводу 
этого заговора против моего размеренного и спокойного существования до 6/
ХII. ЛОИИ, Эрмитаж, Б[иблиоте]ка АН, Публ[ичная] б[иблиоте]ка преподнес-
ли целые подарки, а в выступлениях сделали такой обзор моей деятельности, 
с такими преувеличениями и прилагательными в превосходной степени, какие 
можно услышать только на гражданской панихиде.

К счастью, все это кончилось, включая и приемы посетителей, что длилось 
три дня и явилось большим испытанием для Ларисы Ал[ександров]ны.

Надеюсь, что мою книгу Вы получили своевременно. Буду очень рад Ва-
шим приятельским замечаниям.

Если увидите Вадима Ал[ександрови]ча, передайте, пожалуйста, что книга 
будет ему выслана по выходе всего тиража, вероятно, в самые ближайшие дни.

Все члены моей семьи шлют Эмилии Израилевне и Вам дружеский привет.
Крепко жму руки и обнимаю.

О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 66–67. Автограф. Письмо.

№ 58: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 2 мая 
1965 г.

2/V [1965137]
Дорогой Саул Яковлевич,

Мы с Л[арисой] А[лександровной] пожелания к 1 мая и со своей стороны 
просим Эмилию Израил[евну] и Вас принять наши поздравления и пожелания.

Мы собирались к 13/V в Одессу на празднование 100-летия ун[иверсите]
та (я получил письмо от секретаря партбюро ун[иверсите]та, послал по его 
просьбе свою фотокарточку ete), но пока никакого официальн[ого] приглаше-
ния не имею. Но Л[ариса] А[лександровна], даже в случае получения пригла-
шения, со мною не полетит, т[ак] к[ак] мы собирались было оттуда в Киев на 
Ленин[градскую] сессию по ист[ории] ист[орической] науки, а сессию пере-
несли на 17–18 июня. Очевидно, и я не попаду на эту сессию, ибо вероятно 
поеду в августе на Всемирн[ый] конгресс в Вену, а перед этим нужно основа-
тельно отдохнуть. Так что мы скорее всего приедем в Одессу на 2 мес[яца] в 
середине июня, т[аким] о[бразом] на месяц раньше обычного, а уеду я еще до 
сбора винограда и персиков – увы!
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С дружеским приветом
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

P. S. У Тронских все в порядке. Амусин с успехом защитил докторскую, го-
ворят, было очень интересно, но я не мог попасть. У нас здесь покончил само-
убийством мой некогда аспирант – С. М. Пулетянский, а в Алма-Ате внезапно 
умер (во сне! Тоже м[ожет] б[ыть] неспроста) другой мой почти аспирант в 
прошлом – Цукернюк! Неприятно получать такие известия.

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 61–61а об. Автограф. Письмо.

№ 59: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, декабрь 
1965 г.138

Дорогие Эмилия Израилевна и Саул Яковлевич,
Надеемся, что Ваши ауспиции на 1966 г[од] вполне благоприятны, и что ле-

том (если раньше не увидимся) найдем вас обоих в добром здравии и хорошем 
настроении. Я сейчас по уши увяз в работе, нахожусь в жестоком zeitnot’е139, 
т[ак] к[ак] ист[ория] сов[етской] медиевистики, особенно в 40–50-х г[одах] та-
кой орешек, к[ото]рый просто не разгрызешь. Приглашали меня на доклад в 
Москву, но я не поехал. Противно по 5 раз переписывать те или иные страни-
цы, от этого и не так устанешь. В общем, будьте здоровы, мы поздравляем вас 
С Новым годом!

Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 77. Автограф. Почтовая карточка.

№ 60: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 8 января 
1966 г.

Л[енингра]д, 8/I [1966140]
Дорогой Саул Яковлевич,

Только что получил Ваши и Э[милии] И[зраилевны] поздравления. Мы 
все шлем Вам дружеский привет и пожелания. Я не пишу вообще, т[ак] к[ак] 
все время нахожусь в сильнейшем цейтноте из-за всяких внеплановых работ, 
частых выступлений – в связи с Венским конгрессом, в Москве с 90-летием 
рождения Тарле и т[ак] д[алее]. Писать о Венск[ом] конгрессе не стоит: впе-
чатления настолько богаты и разнообразны, что их в неск[ольких] словах не 
изложить, лучше подождем личн[ой] встречи.

Еще раз всего хорошего. Крепко жму руку. Рады улучшению здоровья 
Эм[илии] Изр[аилевны] – ей наш особый привет.

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 68. Автограф. Почтовая карточка.

№ 61: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 12 мая 
1966 г.

12/V [19]66
Дорогой Саул Яковлевич,

Прошу извинить меня за то, что сразу не откликнулся на Ваше дружеское 
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первомайское послание. У меня и майских праздников не было, прикован к 
письм[енному] столу, т[ак] к[ак] сроки представленные почти надвигаются, а у 
меня с нею масса непредвиденных трудностей и к тому же приходится выпол-
нять массу черновой, чисто секретарской, механической работы. В доверше-
нии всего у меня очень осложнилось дело с другими обязанностями. Одна из 
них – необходимость выступить на конференции в конце мая в Москве по во-
просам генезиса феодализма, от чего мне не удалось уклониться. Хорошо еще, 
что я уклонился от конференции по генезису капитализма (11–14 мая, тоже в 
Москве)141, хотя присланная мне книжка Чистозвонова142, в которой ставятся 
всякие «проблемы», вызывает по ряду пунктов самые решительные возраже-
ния. Несколько дней у меня почти пропало из-за срочной подготовки нового 
«выездного дела». Главное, я не уверен, что из этого что-нибудь выйдет и не 
буду печалиться, если не выйдет, хотя речь идет о поездке в Англию. Но и для 
этого мне нужно кое-что подготовить, и это «кое-что» потребует нового отвле-
чения от плановой работы. Словом, куда ни кинь, всюду клин.

По-видимому, в этом году мне придется весь мой отпуск просидеть на даче 
за бумагами – перспектива не из приятных, т[ак] к[ак] я очень устал (уже!). 
Л[ариса] А[лександровна] приедет, вероятно, в июне, а я выберусь не рань-
ше 15–17 июля. Если Вы увидите Вадима, прошу передать ему, чтобы он мне 
ничего не пересылал по почте, а передал моей сестре (Фр[анца] Меринга, 75, 
кв[артира] 1), если, конечно, она уже не выехала на дачу.

Л[ариса] А[лександровна] и я сердечно приветствуем Эмилию Израилевну, 
надеемся увидеть ее здоровой.

У нас сегодня – первый весенний день, хотя по Неве идет лед с Ладоги, и от 
реки веет холодком.

Дружески жму руку
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 79–80. Автограф. Письмо.

№ 62: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 7 января 
1969 г.143

Л[енингра]д, 7/I
Дорогой Саул Яковлевич,

Извините за то, что мы своевременно не поздравили Эм[илию] Изр[аилевну] 
и Вас с Новым годом и шлем Вам наши пожелания с большим опозданием. В 
конце прошлого и начале этого года я так загружен всякого рода работой, что 
не имел возможности заниматься чем либо другим 1) имею большую мороку 
с выходящей в феврале (вероятно) моей новой книгой, в к[ото]рой более 800 
имен и мн[огие] повторяются по неск[олько] раз. Мой редактор – большой при-
дира, и достаточно какой-либо неточности в инициалах, чтобы он пришел в па-
ническое состояние, 2) мне приходится много выступать по несколько чуждой 
мне тематике – по теоретическим вопросам истории, 3) у нас идет подготовка 
к двум событиям, к[ото]рые состоятся только в 1970 г[оду], и уже сейчас на 
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это у нас тратится немало времени – я имею в виду Всемирн[ый] конгресс 
историков в Москве144 и Всем[ирный] конгресс по эконом[ической] истории в 
Ленинграде145. А у нас по всеобщ[ей] ист[ории] пусто – Скржинская146 лежит 
с инфарктом, хотя и неопасным, но лежит; Люблинская147 на полгода уехала в 
Париж (в научную командировку), Фурсенко148 сидит б[ольшей] ч[астью] вре-
мени в Москве – он (не шутите!) генеральный секретарь второго из конгрессов 
и скоро уезжает по этим делам в США и т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное]. Вот 
я и пропадаю на всяких заседаниях и отдуваюсь за отсутствующих.

Дружеский привет вам обоим и наилучшие пожелания.
Л[ариса] А[лександровна] и О[сип] Л[ьвович]

О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 59–60. Автограф. Письмо.

№ 63: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 7 мая 
1971 г.149

7/V
Дорогой Саул Яковлевич,

Пишу Вам не сразу по получению Вашей открытки, т[ак] к[ак] всю вторую 
половину апреля и нач[ало] мая у нас в семье был грипп. Как ни странно, но 
на этот раз начало положил я, никогда не болевший гриппом. Очевидно, мой 
«иммунитет» кончился.

У нас никаких особых новостей нет, если не считать того, что я закон-
чил 1-ю часть своей очередной работы «История западноевроп[ейской] и 
америк[анской] философии и методологии истории за 1850–1917 гг.». Первая 
часть только до 1917 г[ода]. Она еще не обсуждалась в ЛОИИ.

У А. Д. Люблинской был инфаркт, теперь она на отдыхе. Наш шеф и ны-
нешний зав[едующий] ЛОИИ Носов150 2 недели провели в Италии и только что 
вернулись. Меня приглашали туда же, но меня, очевидно, берегут от утоми-
тельных поездок.

Летом, надеюсь, увидимся не раз, если пустят в Одессу. Привет от Л[арисы] 
А[лександровны].

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 78–78 об. Автограф. Почтовая карточка

№ 64: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 11 января 
1973 г.

11/I [19]73
Дорогой Саул Яковлевич,

Я не писал Вам, т[ак] к[ак] в октябре попал в больницу, где у меня после 
длительных процедур нашли камешки в желчном пузыре (т[ак] н[азываемая] 
«желчная болезнь») и, разумеется предложили операцию. Я, было, дал уже со-
гласие, но Л[ариса] А[лександровна] запротестовала, и буквально накануне 
операции я отказался от нее и был отпущен с миром (и с камешками). Теперь 
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лечусь 1) диетой, 2) всякими снадобьями. Пока что все относительно благопо-
лучно. Приходится очень много работать (гл[авным] о[бразом] за конторкой, 
стоя) над своей книгой «Очерки развития филос[офии] и методол[огии] исто-
рии»151. Приходится читать и конспектировать сотни книг и статей на 6 языках. 
Влез я в это дело основательно и 2/3 написал, но осталось много трудностей. 
Не знаю, когда доведу дело до конца. В общем веду однообразную и трудовую 
жизнь. Если бы не заботы Л[арисы] А[лександровны] мне бы пришлось плохо.

Недавно получил теплое письмо от Вадима. Он собирается в Л[енингра]
д, потому ему не пишу. Передайте ему и Екат[ерине] Ал[ександровне] наш 
друж[еский] привет.

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 81. Автограф. Почтовая карточка.

№ 65: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 6 декабря 
1974 г.

6/ХII 1974
Дорогой Саул Яковлевич,

Большое спасибо за телеграмму и вообще за дружеское внимание и участие 
к такому нерадостному, в общем, событию, как 80-летие. Во всяком случае, я 
себя таковым пока что не чувствую и работаю, пожалуй, больше, чем прежде, 
т[ак] к[ак] бываю в Институте не более одного раза в неделю. Поэтому я на-
деюсь, что моя книга по вопросам философии, истории и социологии будет до-
ведена до конца и, надеюсь, выйдет в свет. Для меня будет большой радостью, 
если мне удастся послать ее Вам с теми дружескими чувствами, которые я к 
Вам уже так много лет испытываю.

Прошу передать наш привет Раисе Борисовне.
Обнимаю Вас дружески.

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
10/ХII мне еще предстоит выдержать официальное чествование в И[нститу]

те истории.
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 82. Автограф. Письмо.

№ 66: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 12 января 
1975 г.

Ленинград 12/I [19]75
Дорогой Саул Яковлевич,

В конце декабря я простудился, лежал целую неделю и поэтому не мог сво-
евременно выразить Вам чувство глубокой признательности за Ваше активное 
и дружеское участие в вечере на истфаке в ОДУ152 по случаю моего 80-летия. У 
меня была сильно запущена работа, от которой меня не освободил и переход на 
пенсию: как отв[етственного] редактора подготовляемого нового (ІІІ) сборника 
ЛОИИ («Критика новейшей бурж[уазной] историографии»), ни руководителя 
теоретич[еского] семинара ЛОИИ, ни завершение моей собственной книги по 
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теоретич[еским] проблемам историч[еской] науки. И все это срочно.
Я получил массу приветствий со всех концов Сов[етского] Союза (даже из 

Киргизии, Свердловска, Львова и т[ак] д[алее]) и мне совестно, что я до сих 
пор не написал хоть парочку строк благодарности.

У нас начались большие морозы, что благоприятно для здоровья и рабо-
ты. Так что я снова часами сижу за письмен[ным] столом и только по вечерам 
Л[ариса] А[лександровна] выводит меня на прогулку.

Возможно, что в этом году нам удастся избавиться от «дачи», содержать 
которую нам становится в тягость.

Привет Раисе Борисовне от нас обоих.
Дружески обнимаю

Ваш О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 83–83 об. Автограф. Письмо.

№ 67: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 30 декабря 
1975 г.153

Дорогой Саул Яковлевич,
Поздравляю Вас с супругой и шлю дружеские пожелания успехов в пред-

стоящем году, а главное – здоровья и бодрости. Давно ничего от Вас не имел. 
Для меня отходящий в вечность год 1975 был годом окончания моего «Очерка 
развития философии и методол[огии] ист[ории] в 19–20 вв.», к[ото]рый сегод-
ня будет утверждаться к печати, но если выйдет, то не ранее 1977! Таковы пока 
и темпы. Мы с Ларисой Алекс[андровной] надеемся увидиться с Вами в на-
ступающем году.

Обнимаю Вас О. Вайнштейн [подпись]
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 84. Автограф. Почтовая карточка.

№ 68: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 26 апреля 
1976 г.154

Дорогой Саул Яковлевич,
Долго не имел сведений о Вас и сам не писал, т[ак] к[ак] заканчивал и до-

полнял свою последнюю155 книгу – «Очерки развития философии и методо-
логии истории в 19–20 вв.». Книга закончена, но ЛОИИ хлопочет, чтобы ее 
издали в этом году – либо она будет «задвинута» до 1978 г[ода], когда она утра-
тит интерес новизны. Если она выйдет в этом году, то Вы ее, конечно, от меня 
получите.

Давно не имел известий ни от Вас, ни от Вадима. Поздравляю Вас с 1 мая.
Обнимаю О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 85. Автограф. Почтовая карточка.
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№ 69: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 25 декабря 
1976 г.156

Дорогой Саул Яковлевич,
Давно ничего не получал от Вас, да и сам не писал, т[ак] к[ак] уже год как 

полностью закончил книгу, а она пойдет в печать только в следующем году, 
и все эти проволочки любого выведут из равновесия. Впрочем я продолжаю 
работать, чтобы не заплесневеть. Надеюсь, что это Вам не грозит, и потому 
примите от нас обоих дружеские пожелания к Новому году.

Напишите как-нибудь, как поживаете, что делаете?
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 86 об. Автограф. Почтовая карточка.

№ 70: О. Л. Вайнштейн С. Я. Боровому, Ленинград – Одесса, 30 декабря 
1978 г.157

Дорогой Саул Яковлевич,
Дружески поздравляем Вас с наступающим 1979 г[одом] и желаем Вам здо-

ровья и хорошего настроения. Давно не имели от Вас вестей. Не знаем также, 
пришел ли в себя Вадим Сергеевич. Я рассчитывал послать Вам к Новому году 
мою новую книгу, но один академик из Москвы увез на несколько недель гото-
вый к печати экземпляр верстки – точнее затребовал от изд[ательст]ва выслать 
ему срочно и тем сорвал выход книги в 1978 г. Так что если эта дата останется 
на [...]158, не верьте ей.

Привет от Л[арисы] А[лександровны].
Ваш О. Вайнштейн [подпись]

Не собираетесь ли в Ленинград?
ГАОО, ф. Р-7400, оп. 2, д. 18, л. 87 об. Автограф. Почтовая карточка.

Примечания
1 Автор выражает благодарность за помощь в сборе материала для написания дан-
ной статьи сотрудникам Государственного архива Одесской области – и. о. директора 
Л. Г. Белоусовой, главному специалисту отдела информации, использования докумен-
тов и внешних связей А. Г. Гейтан; старшему хранителю фондов Т. И. Сороковской и 
другим коллегам.
2 Подробную библиографию о жизни О. Л. Вайнштейна см.: Левченко В. В. Осип Льво-
вич Вайнштейн : к истории одесского периода в жизни ученого. Мир историка: исто-
риогр. сб. Омск, 2017. Вып. 11. С. 280–311.
3 Подробнее о жизни С. Я. Борового см.: Боровой С. Воспоминания. М. : Иерусалим, 
1993. 384 с. ; Андрєєв В. М., Чермошенцева Н. М. Саул Боровий: єврейський вектор 
історії України. Херсон-Нікополь, 2010. 191 с. ; Левченко В. В. Коллизии Саула Боро-
вого при получении научных званий и степеней. Евреи Европы и Ближнего Востока: 
культура и история, языки и литература. СПб., 2018. С. 176–184 и др.
4 Одесский кредитно-экономический институт (ОКЭИ).
5 Жена О. Л. Вайнштейна.
6 Жена С. Я. Борового.
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7 См.: Вайнштейн О. Л. Юбилейная научная сессия Ленинградского университета: 
[20 ноября – 8 декабря 1944. Посвященная 125-летию университета : Обзор докладов 
по истории]. Ист. журн. 1945. № 4. С. 107–110.
8 Тарле Евгений Викторович (1874–1955) – историк, педагог, академик АН СССР 
(1927).
9 Смирнов Владимир Иванович (1887–1974) – математик, академик АН СССР (1943).
10 Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) – математик, астроном, академик АН СССР 
(1935).
11 Трайнин Илья Павлович (1886 (1887) – 1949) – юрист, академик АН СССР (1939).
12 Дочь О. Л. Вайнштейна.
13 Родители жены О. Л. Вайнштейна.
14 Поршнев Борис Федорович (1905–1972) – историк и социолог, доктор исторических 
(1941) и философских (1966) наук.
15 В это время О. Л. Вайнштейн работал над книгой «Россия и Тридцатилетняя война 
1618–1648 гг. Очерки из истории внешней политики Московского государства в первой 
половине XVII в.», вышедшей в 1947 г.
16 В данном суждении О. Л. Вайнштейн ошибался. Б. Ф. Поршнев работал над этой те-
мой и в 1945 г. опубликовал две статьи. См.: Поршнев Б. Ф. Московское государство и 
вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну. Ист. журн. 1945. № 3. С. 3–20 ; Порш-
нев Б. Ф. Русские субсидии Швеции во время Тридцатилетней войны. Изв. Акад. наук 
СССР. Серия истории и философии. 1945. Т. 2, № 5. С. 319–340.
17 Амусин Иосиф Давидович (1910–1984) – историк, гебраист, доктор исторических 
наук (1965).
18 Алексеев-Попов Вадим Сергеевич (1912–1982) – историк, специалист по истории 
Франции XVIII в., доцент Одесского университета (1948–1978).
19 См. История средних веков : пособие для студентов неисторических факультетов / 
отв. ред. А. Д. Люблинская. Л., 1946. 424 с.
20 Массон Михаил Евгеньевич (1897–1986) – археолог и историк-востоковед, заслужен-
ный деятель науки УзССР (1944), академик АН Туркменской ССР (1951).
21 Добролюбский Константин Павлович (1885–1953) – историк, исследователь истории 
Франции XVIII в., доктор исторических наук (1936), профессор Одесского универси-
тета (1934–1953).
22 Город в СССР (с 1948 г. Зеленогорск).
23 Рубинштейн Николай Леонидович (1897–1963) – историк, специалист в области 
историографии истории России доктор исторических наук (1940).
24 Белякевич Иван Иванович (1905–1984) – историк, востоковед, славист. Ректор Львов-
ского университета (1944–1948).
25 Глядковская Анна Ивановна (1886–1962) – историк революционного и рабочего дви-
жений. Профессор Одесского (1934–1941) и Львовского (1945–1956) университетов.
26 Мавродин Владимир Васильевич (1908–1987) – историк, доктор исторических наук 
(1940), профессор Ленинградского университета (1937–1987).
27 См.: Ленинградский университет: 1819–1944 / отв. ред. В. В. Мавродин. М. : «Совет. 
наука», 1945. 184 с.
28 Рубинштейн Сергей Леонидович (1889–1960) – психолог, философ, член-
корреспондент АН СССР (1943), действительный член АПН РСФСР (1945). Брат 
Н. Л. Рубинштейна.
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29 Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962) – историк, академик АН СССР (1930), вице-
президент АН СССР (1942–1953).
30 См.: Вайнштейн О. Л. Экономические предпосылки борьбы за Балтийское море и 
внешняя политика России в середине XVII в. Уч. зап. Ленинград. гос. ун-та. Серия 
ист. наук. 1951. Вып. 18. С. 157–184.
31 В библиографии О. Л. Вайнштейна подобная брошюра не значиться. См. Корсако-
ва Н. Л., Тутова А. Ф. Научные труды О. Л. Вайнштейна. Средние века. 1988. Вып. 51. 
С. 325–332.
32 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
33 Тронская Мария Лазаревна (урожд. Гурфинкель, 13 января 1894 (31 декабря 1893) 
– 1987) – историк литературы, литературовед, доктор филологических наук (1963) и 
Тронский Иосиф Моисеевич (урожд. Троцкий 1897–1970) – филолог-классик, специ-
алист по античной литературе, доктор филологических наук (1941).
34 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
35 Военно-морская академия кораблестроения и вооружения имени академика 
А. Н. Крылова.
36 Научная сессия, посвященная 70-летию со дня рождения И. В. Сталина.
37 Рубинштейн Дмитрий Леонидович (1893–1950) – ученый-биофизик, доктор наук, 
профессор. Брат С. Л. и Н. Л. Рубинштейнов.
38 См.: Вайнштейн О. Л. Роль и значение нашей Родины в истории Западной Европы в 
средние века. Вест. Ленингр. гос. ун-та. 1950. № 5. С. 61–79.
39 Орus (лат.) – работа.
40 См.: Вайнштейн О. Л. Происхождение некоторых западноевропейских наций в свете 
марксистско-ленинского учения о нации. Уч. зап. ист. фак. / Киргиз. гос. ун-т. 1954. 
Вып. 3. С. 105–125.
41 Лурье Соломон Яковлевич (1890 (1891)–1964) – филолог-эллинист, историк антич-
ности и науки. Доктор исторических (1934) и филологических наук (1943). Профессор 
Ленинградского (1934–1941, 1943–1949) и Львовского (1953–1964) университетов.
42 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
43 Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
44 Евгений  Скайлер (Eugene Schuyler, 1840–1890) – американский дипломат, путе-
шественник, писатель, публицист, переводчик. См.: Schuyler E. Turkistan. Notes of а 
journey in Russian Turkistan, Khokand, Buchara and Kuldga. In two volumes. New York: 
Scribner, Armstrong & co, 1876.
45 Место отправления определено по штемпелю на почтовой карточке.
46 Место отправления определено по штемпелю на почтовой карточке.
47 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
48 Министерство высшего и среднего специального образования СССР.
49 Qui vivra, verra (фр.) – поживем увидим; будущее покажет.
50 Год указан исходя из содержания текста письма.
51 Подчеркнуто автором эпистолии.
52 Подчеркнуто автором эпистолии.
53 Подчеркнуто автором эпистолии.
54 Год указан исходя из содержания текста письма.
55 Год указан исходя из содержания текста письма.
56 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
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57 Место отправления определено по штемпелю на почтовой карточке.
58 Год определен по штемпелю на почтовой карточке.
59 Год указан исходя из содержания текста письма.
60 Подчеркнуто автором письма.
61 Материал был опубликован в формате статьи. См.: Вайнштейн О. Л. Иностранные 
путешественники о Киргизии 60–70-х гг. ХIХ в. : общий библиогр. обзор. Уч. зап. ист. 
фак. / Киргиз. гос. ун-т. 1958. Вып. 5. С. 39–72.
62 Opus magnum (лат.) – великая работа.
63 Ленинградское отделение Института истории АН СССР.
64 Год указан исходя из содержания текста письма.
65 Дубровский Сергей Митрофанович (1900–1970) – историк, специалист в области 
аграрной и экономической история России конца XIX – начала ХХ вв.
66 Граве Берта Борисовна (урожд. Эйдельнант) (1901–1979) – доктор исторических 
наук, профессор.
67 Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975) – историк, археограф, архивист, библио-
граф. Доктор исторических наук (1936), профессор (1946).
68 Предтеченский Анатолий Васильевич (1893–1966) – историк, доктор исторических 
наук (1941).
69 Левченко Митрофан Васильевич (1890–1955) – историк, византинист, доктор исто-
рических наук (1940).
70 Косачевская Евдокия Марковна (1907–2003) – историк, доцент Ленинградского уни-
верситета (1943–1965).
71 Корнатовский Николай Арсеньевич (1902–1977) – историк, доктор исторических 
наук (1940).
72 Кочаков Борис Михайлович (1906–1965) – историк, преподавал в Ленинградском 
университете (1946–1947, 1953–1961).
73 Рубинштейн Григорий Леонидович (1891–1959) – доктор экономических наук, в 
1930-х гг. профессор Ленинградского инженерно-экономического института. Брат 
С. Л., Н. Л. и Д. Л. Рубинштейнов. О них см.: Левченко В. В. Научная династия «одес-
ских» Рубинштейнов – феномен мировой культуры. Евреи Европы и Ближнего Восто-
ка : история, языки, традиция, культура. СПб., 2015. Вып. 10. С. 151–158.
74 Место отправления указано исходя из содержания текста эпистолии.
75 Год указан исходя из содержания текста эпистолии.
76 См.: Вайнштейн О. Л. Новейшая буржуазная литература по истории исторической 
науки: Обзор. Вопр. истории. 1956. № 3. С. 146–157.
77 См.: Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII века. 
М. : Политиздат, 1957. 496 с.
78 Леопольд фон Ранке (1795–1886) – историограф, теоретик исторической науки.
79 Лео Штерн (1901–1982) – немецкий историк и общественный деятель, член АН ГДР 
(1955), профессор университета в Галле (1950).
80 О. Л. Вайнштейн неверно указал номер журнала. Рецензия была опубликована в 
№ 2. См.: Вайнштейн О. Л., Чагин Б. А. Рецензия. Вопр. истории. 1957. № 2. С. 175–
182. Рец. на кн.: Из истории социально-политических идей : сб. ст. к 75-летию акад. 
В. П. Волгина. М.: Изд-во АН СССР. 752 с. 
81 См.: Алексеев-Попов В. С. «Социальный кружок» и его политические и социаль-
ные требования (1790–1791 гг.). Из истории социально-политических идей : сб. ст. : к 
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75-летию акад. В. П. Волгина. М. : Изд-во АН СССР, 1955. С. 299–339.
82 См.: Всемирная история : в 10 т. / под. ред. Я. Я. Зутиса. М., 1958. Т. 5. 782 с.
83 См.: Вайнштейн О. Л. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историогра-
фия. Критика новейшей буржуазной историографии : сб. ст. / под ред. О. Л. Вайн-
штейна. М. : Л., 1961. С. 113–149.
84 См.: Вайнштейн О. Л. Ценные документы по истории СССР в архивах Швеции. 
Вестн. АН СССР. 1957. № 1. С. 83–91.
85 Место отправления определено по штемпелю на почтовой карточке.
86 Год указан исходя из содержания текста эпистолии.
87 См.: Всемирная история : в 10 т. / под. ред. Я. Я. Зутиса. М., 1958. Т. 5. 782 с.
88 Место отправления указано исходя из содержания текста эпистолии.
89 Год указан исходя из содержания текста эпистолии.
90 Год указан исходя из содержания текста эпистолии.
91 Речь идет о поэтессе Л. Г. Бать и ее супруге С. Е. Мотолянском.
92 Подчеркнуто автором эпистолии.
93 Место отправления указано по штемпелю почтовой карточки.
94 Год указан по штемпелю почтовой карточки.
95 Слово написано неразборчиво.
96 Готалов-Готлиб Артемий Григорьевич (1866–1960) – педагог и историк, доктор педа-
гогических наук (1940), профессор Одесского университета (1940–1941, 1944–1952).
97 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
98 Год указан по штемпелю на почтовой карточке.
99 Подчеркнуто автором эпистолии.
100 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
101 Год указан по штемпелю на почтовой карточке.
102 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
103 Год указан по штемпелю на почтовой карточке.
104 Мерзон Александр Цезаревич.
105 Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – литературовед, доктор филологиче-
ских наук (1936).
106 Место отправления указано по адресу отправителя на почтовой карточке.
107 Дата указана по штемпелю на почтовой карточке.
108 Год указан исходя из содержания текста письма.
109 Хвостов Владимир Михайлович (1905–1972) – историк, специалист по истории но-
вого времени и международных отношений. Член-корреспондент (1953) и академик 
(1964) АН СССР.
110 XI Международный конгресс исторических наук, состоявшийся в Стокгольме 21–
28 августа 1960 г.
111 Сергей Иванович Ковалев (1886–1960) – историк античности, доктор исторических 
наук (1938).
112 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
113 Загоровский Евгений Александрович (1885–1938) – историк, в период 1910-х – 
1930-х гг. преподавал в разных вузах Одессы.
114 Год приблизительно указан исходя из содержания текста эпистолии.
115 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
116 Год указан по штемпелю на почтовой карточке.
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117 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
118 Год указан по штемпелям отправления и получения почтовой карточки.
119 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
120 Год указан по штемпелям отправления и получения почтовой карточки.
121 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
122 Дата указана по штемпелю отправления почтовой карточки.
123 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
124 Год указан по штемпелям отправления и получения почтовой карточки.
125 Гурфинкель Нина Лазаревна (1898–1984) – литературовед, театровед, переводчица. 
Сестра М. Л. Тронской.
126 Год указан по содержанию текста письма.
127 См.: Боровой С. Я. Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830-х гг. Пуш-
кин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 246–264.
128 Надежда Осиповна Пушкина (1775–1836) – мать А. С. Пушкина.
129 Подчеркнуто автором письма.
130 Подчеркнуто автором письма.
131 Дата указана по содержанию текста письма.
132 Дата дописана другим подчерком.
133 Залесский Николай Николаевич (1900–1984) – антиковед, этрусколог. Доктор исто-
рических наук, профессор ЛГУ.
134 Место отправления указано по штемпелю на почтовой карточке.
135 Дата указана по штемпелю отправления почтовой карточки.
136 Дата указана по содержанию текста письма.
137 Год указан по содержанию текста письма.
138 Приблизительная дата указана по содержанию текста.
139 Zeitnot (нем.) – недостаток времени.
140 Год указан по содержанию текста письма.
141 Научная сессия «Теоретические и историографические проблемы генезиса капита-
лизма», Москва, 11–13 мая 1966 г.
142 Чистозвонов Александр Николаевич (1914–1998) – историк, доктор исторических 
наук, специалист по теории истории (в частности, по вопросам генезиса капитализма).
143 Год указан по содержанию текста.
144 XIII международный конгресс исторических наук, Москва, 16–23 августа 1970 г.
145 V Международный конгресс экономической истории, Ленинград 1970 г.
146 Скржинская Елена Чеславовна (1894 (1897?) – 1981) – историк-медиевист, филолог, 
доктор исторических наук (1961).
147 Люблинская Александра Дмитриевна (1902–1980) – историк, архивист, палеограф, 
специалист по истории западноевропейского Средневековья и раннего нового време-
ни, доктор исторических наук (1951).
148 Фурсенко Александр Александрович (1927–2008) – историк-американист, академик 
АН СССР (1990).
149 Год указан по штемпелю на почтовой карточке.
150 Носов Николай Евгеньевич (1924–1985) – историк, руководитель ЛОИИ (1961–
1981).
151 См.: Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии исто-
рии в ХIХ–ХХ вв. / под ред. В. И. Рутенбурга. Л., 1979. 270 с.
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152 Одеський державний університет.
153 Дата указана по штемпелю на почтовой карточке.
154 Дата указана по штемпелю на почтовой карточке.
155 Подчеркнуто автором письма.
156 Дата указана по штемпелю на почтовой карточке.
157 Дата указана по штемпелю на почтовой карточке.
158 Слово написано неразборчиво.
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ЕПІСТОЛІЇ Й. Л. ВАЙНШТЕЙНА ДО С. Я. БОРОВОГО: 
ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ 
ВЧЕНИХ 1940-х – 1970-х рр.

У статті представлено епістолії радянського історіографа, історика-медіє-
віста, теоретика історичної науки Й. Л. Вайнштейна (1894–1980) до коле-
ги – спеціаліста з соціально-економічної історії XVI–XIX С. Я. Борового 
(1903–1989). Опубліковані листи хронологічно охоплюють 1944–1976 рр., 
період їх зрілої наукової діяльності, наявності авторитету та провідних по-
зицій у середовищі наукової корпорації, появи основних наукових праць. 
Ці послання містять у собі визнання автора в дружбі й повазі до адреса-
та та його дружини, відображають близьке колегіальне оточення вченого, 
характеризують умови повсякденного життя радянської інтелектуальної 
спільноти. Представлені матеріали відображають основні віхи профе-
сійної діяльності двох вчених-істориків, колізії їх просування по службі, 
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умови адаптації в період проведення радянською владою політичної ком-
панії у «боротьбі з космополітизмом», новини та пересуди щодо колег. 
Зміст епістолій дозволяє відтворити суттєві деталі розвитку радянської іс-
торичної науки, університетської системи освіти та фрагменти біографії 
деяких вчених. Опубліковані листи відтворюють дискусійні питання іс-
ториків навколо певних проблем радянської історіографії та досліджень у 
галузі медієвістики, демонструють критичні висловлювання і заперечення 
Й. Л. Вайнштейна на адресу колег, зокрема В. В. Мавродіна, Б. Ф. Порш-
нєва, О. М. Чистозвонова та інших. У текстах листів охарактеризовано 
умови написання і підготовки до публікації його монографій «Россия и 
Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.» (1947), «Западноевропейская сред-
невековая историография» (1964), «История советской медиевистики: 
1917–1966» (1968), «Очерки развития буржуазной философии и методо-
логии истории в XIX–XX вв.» (1979) та низки інших наукових видань. Пу-
блікація епістолій супроводжується досить повними коментарями щодо їх 
змісту та вводить до наукового обігу цінне історичне джерело, що зберіга-
ється в Державному архіві Одеської області.

Ключові слова: Й. Л. Вайнштейн, С. Я. Боровий, Ленінград, Одеса, Фрун-
зе, університет, історія, історична наука, історіографія, медієвістика.
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EPISTLES FROM Y. L. VAINSHTEIN TO S. YA. BOROVYI: 
HISTORICAL SOURCE OF THE HISTORY OF LIFE OF THE 
SOVIET SCIENTISTS FROM THE 1940s TO THE 1970s.

Summary
The article focuses on the epistolary of the famous Soviet historiographer, 
theorist of historical science, historian-medievist O. L. Vainshtein (1894–1980) 
to a Soviet historian, specialist in social and economic history of the 16th–19th 
centuries S. Ya. Borovyi (1903–1989). The epistles, which were published, 
cover 1944–1976, the period of their mature scientific activity, the presence 
of authority and leading positions among the academic corporation, the 
appearance of basic scientific works. These messages include the recognition 
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of the author in friendship and respect for the addressee and his wife, reflect 
the close collegial environment of the scientist, and characterize the conditions 
of everyday life of the Soviet intellectual community. The presented materials 
reflect the main milestones of Vainshtein’s professional activity, the collision 
of his promotion, the conditions of his stay in the «exile» during the Soviet 
government’s political campaign to «fight against cosmopolitanism», news 
and news mongering about colleagues. The epistles allow us to recreate the 
essential details of the development of Soviet historical science, the university 
system of education and fragments of biographies of a number of scientists. 
The published messages reproduce the discussion questions of historians 
about certain problems of Soviet historiography, research in the field of 
medieval studies, critical remarks and objections of Vainshtein to colleagues, 
in particular V. V. Mavrodin, B. F. Porshnev, A. N. Chistovzonov and others. 
The epistles of O. L. Vainshtein are characterized by the conditions for the 
preparation and publication of his monographs «Russia and the Thirty Years’ 
War of 1618–1648» (1947), «Western European Medieval Historiography» 
(1964), «The History of Soviet Medieval Studies: 1917–1966» (1968), 
«Essays on the development of bourgeois philosophy and methodology of 
history in the XIX–XX centuries» (1979) and other scientific publications. 
The publication of epistles is accompanied by complete comments on their 
content and introduces a valuable historical source stored in the State Archives 
of the Odessa region.

Keywords: O. L. Vainshtein, S. Ya. Borovyi, Leningrad, Odessa, Frunze, 
university, history, historical science, historiography, medieval studies.
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ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 
ГЕТЬМАНЩИНИ ОДЕСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ ХІХ – 
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДІВ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА)

У статті розглядаються роботи таких одеських істориків ХІХ – почат-
ку ХХ ст., як О. Льовшин (Левшин), А. Скальковський, О. Маркевич та 
М. Слабченко. Особлива увага звертається на видання, що зберігаються 
в книгосховищі Наукової бібліотеки Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова. 
Наукові праці дослідників розглядаються як з точки зору історіографіч-
ного аспекту вивчення ними історії Гетьманщини XVIII ст., так і зі сто-
рони бібліографічного аналізу. 

Ключові слова: О. Льовшин, А. Скальковський, О. Маркевич, М. Слаб-
ченко, Гетьманщина, Наукова бібліотека.

Історія дослідження козацтва, яке протягом XVII–ХІХ ст. було осно-
вою збройних формувань українських військово-державних утворень, 
що знаходились на перехресті військово-політичних відносин країн Пів-
денно-Східної Європи [3], була однією з провідних тематик досліджен-
ня істориків Новоросійського (Одеського) університету.

Предметом дослідження цієї статті є аналіз внеску О. Льовшина (Лєв-
шина), А. Скальковського, О. Маркевича, М. Слабченка у вивчення однієї 
зі складових періоду козацтва – Гетьманщини, яка існувала на території 
Лівобережної України в XVII–XVIIІ ст. Долі цих вчених були дотични-
ми до південного регіону та, зокрема до Новоросійського університету 
(нині Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), а їх 
роботи зберігаються в Науковій бібліотеці університету. 

Проблема дослідження козакознавчих студій зазначеного періоду, 
написаних одеськими вченими, не нова в українській історичній науці. 
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Свого часу цього питання торкалися такі відомі історики, як С. Андре-
єва [1], В. Ващенко [4], І. Верба [5], С. Водотика [6], Т. Гончарук [7], 
В. Заруба [8, 9], І. Курас [10], О. Музичко [16, 17, 18, 19], Л. Новікова 
[20, 21, 22, 23], П. Пиріг [24, 25], О. Синявська [27, 28], В. Хмарський  
в[44, 45, 46] тощо [15, 26].

Серед найяскравіших особистостей, що започаткували традиції роз-
гляду історії Гетьманщини на півдні України, слід назвати Олексія Іра-
клієвича Льовшина (Лєвшина) – наймолодшого градоначальника м. Оде-
си (1831–1837 рр.) за всю її історію. Саме він був засновником, активним 
кореспондентом та редактором газети «Одеський вісник», яка виходила 
з 5 січня 1827 р. українською та французькою мовами; ініціатором ство-
рення в Одесі першої в Україні публічної бібліотеки (1829 р.). В одній 
зі своїх доповідних записок до графа М. Воронцова секретар його кан-
целярії О. Льовшин писав: «Одеса у багатьох відношеннях знаходиться 
поряд з найосвіченішими містами Європи. Ступінь освіченості значної 
частини її мешканців, безпосередні й швидкі її відносини майже з усією 
Європою, кількість та різноманітність навчальних закладів, що в ній іс-
нували, музей, видавництво журналу, товариства слугують тому дока-
зом, але вигоди ці не перешкоджають помічати недолік, що відчувають 
тутешні мешканці й особливо приїжджі сюди мандрівники в книгах для 
читання» [2].

Ще в студентські роки, навчаючись у Харківському університеті, 
О. Льовшин захопився філософією у поєднанні з історією, етнографією 
та літературою. Його першим самостійним науковим дослідженням ста-
ли «Листи з Малоросії» (1816 р.), видані в типографії Харківського уні-
верситету, які, за відгуками спеціалістів, «представляли для свого часу 
значний літературний та історичний інтерес». Так, наприклад, М. Гру-
шевський вважає О. Льовшина «українським патріотом» за висловлену 
ним у цій праці думку про те, що Малоросія є колискою Російської ім-
перії, тією країною, з якої «...Росія прийняла вигляд добре влаштованої 
держави, просвітилася променями християнства...» [11, с. 1]. Оскільки 
ця праця на сьогодні, на жаль, не завжди доступна широкому загалу чи-
тачів, зупинимось детальніше на її аналізі.

«Листи з Малоросії» – це етнографічні замітки з подорожніми за-
увагами та описами місцевих звичаїв, написані в просвітницькому дусі. 
Здійснюючи мандрівку українськими землями, автор занотовує старо-
житності, відомості про місцевості, пов’язані з історією козацтва та ко-
зацьких гетьманів Івана Мазепи (якого оцінює, як і офіційні кола, нега-
тивно, вказуючи на те, що й населення Лівобережжя було такої думки) і 
Данила Апостола. 
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Розмірковуючи над характером («малоросійського») українського 
населення, О. Льовшин відзначає його позитивне ставлення до пам’яті 
Гетьманщини, згадує про особливу любов до своїх предків [11, с. 3, 
14–15, 25, 47]. Зокрема, розповідаючи про портрети, знайдені у Мгар-
ському монастирі поблизу Лубен, мандрівник зосереджує увагу на описі 
портрета колишнього гетьмана Данила Апостола: «... риси обличчя ви-
ражають розумну людину, а червоний одяг, булава та довгі сиві вуса по-
казують, що він керував стародавніми Малоросіянами...» [11, с. 25–26]. 
Окрім того, О. Льовшин наголошував і на необхідності підняття укра-
їнської народної мови до рівня літературної: «... вона походить від ста-
родавнього Слов’янського, але змішана з Німецькими, Латинськими та 
Польськими «перековерканими» словами; від чого стає майже незрозу-
мілою Великоросіянину. Через велику кількість іноземних висловів та 
особливих зворотів складає найвіддаленіший діалект мови Російської… 
Але якщо генії тутешнього краю звернуть на неї увагу свою та утворять 
іншу, обмеживши позитивними правилами граматики; тоді Малоросія-
ни в славі вчених творів своїх, можливо, будуть змагатися з найосвічені-
шими народами Європи...» [11, с. 104], та на тому, «що войовничий дух 
українських козаків не зник в їх нащадках, для яких слово «козак» має 
велике значення...» [11, с. 1, 3, 14, 25, 37, 60, 108–109].

З іншого боку, О. Льовшин, перебуваючи на Білоцерківщині, указував 
на популярність серед місцевого населення «героїв антигетьманської ко-
аліції» полтавського полковника Івана Іскри та генерального судді Васи-
ля Кочубея: «...ми там, де нещасні Іскра та Кочубей, загинули від удару 
розгніваного Мазепи, і де голови їх, злодійською рукою ката відрубані, 
скотилися з них...» [11, с. 108–109].

Поряд з одеським градоначальником історію Гетьманщини дослі-
джував і Аполлон Олександрович Скальковський [20, с. 131], який майже  
60 років був хранителем та класифікатором Січового архіву (зберігав 
документи вдома), що за наказом новоросійського і бессарабського ге-
нерал-губернатора М. Воронцова у 1839–1845 рр. був направлений до 
Одеси. Після смерті А. Скальковського, у 1931 р., Одеський крайовий 
історичний архів передав фонд Коша до Всеукраїнського архіву давніх 
актів у Харкові, де він знаходився до 1941 р., а після Другої Світової ві-
йни був перевезений до Києва, де зберігається донині. 

У контексті цієї статті для нас особливу цінність становлять джере-
ла, що стосуються листування Коша з Гетьманщиною або вийшли з-під 
пера керівників Гетьманщини (гетьманів І. Мазепи, П. Орлика, Д. Апос-
тола, К. Розумовського, полковників, генеральної старшини) та були ви-
користані А. Скальковський під час висвітлення зв’язків Гетьманщини 
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із Запорозькою Січчю. Зокрема, на основі опрацьованих джерел історик 
опублікував ряд наукових досліджень, які ми розглянемо детальніше.

Перший з них – «Хронологічний огляд Новоросійського краю 1730–
1823 рр. Частина І. З 1730 до 1796 р.» (1836) [34] – містить опис кордо-
нів Запорозької Січі з Гетьманщиною. 

Більш детально зупинимось на праці «Історія Нової Січі або остан-
нього Коша Запорізького» [29, 30, 31, 32], яку автор доопрацьовував 
протягом всього життя, видаючи її в 1841, 1846 та 1885–1886 рр. та до-
повнюючи новими архівними матеріалами. Слід зазначити, що всі три 
видання (1841 р., 1846 р., 1885 р.) зберігаються в іменних колекціях бі-
бліотеки НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: зібранні дому графів Воронцо-
вих, зібранні графа Олександра Строганова та зібранні Федора Євстафі-
йовича Петруня. Також необхідно сказати, що перше видання (1841 р.) 
«Історії Нової Січі» знаходилося в колекції Рішельєвського ліцею, про 
що говорить його штамп на титульній сторінці. 

У згаданій книзі А. Скальковський розглянув проблему взаємовідно-
син між малоросійським та запорізьким козацтвом з точки зору дихото-
мії метрополія-колонія, поступово змінюючи свою думку залежно від 
еволюції поглядів на козацтво від твердження про походження запорож-
ців з Малоросії до протилежного. 

Не оминув учений і зв’язків Запорізької Січі з Гетьманщиною, звер-
нувши увагу на особливості їх торгівлі та описуючи асортимент това-
рів, які привозили на Січ (горілка, продовольчі товари, риболовні сіті, 
тютюн, полотно, килими) для обміну на сіль, «турецькі товари», овечу 
вовну або їх продаж за гроші. Проаналізувавши особливості торгівлі ко-
заків, А. Скальковський назвав основні причини, що їй перешкоджали – 
митниці в Кременчузі та на Перевалочній [30, с. 293], заборона з 1764 р. 
ввозити малоросійським купцям срібні монети до Запоріжжя.

Особливу увагу дослідник звертав на приєднання Запорозьких земель 
до Гетьманщини. Він вважав, що це «... сталось після донесення Данила 
Апостола та князя Василя Голіцина цариці про перехід запорожців до 
Старої Січі...» [30, с. 43], при цьому називав однією з основних причин 
переходу те, що тут козаки могли одружуватись, переходячи в «світський, 
обивательський стан» [30, с. 354]. Приєднавши задніпровські поселення 
до Миргородського та Полтавського полків, Єлизавета Петрівна 30 жов-
тня 1743 р. видала указ про побудову фортець, які мали захищати від 
ворожих набігів, а контроль за будівництвом поклала на миргородського 
полковника Василя Капніста [30, с. 162], чий життєвий шлях вчений де-
тально дослідив, вказуючи на те, що «...полковник будував фортеці на 
Правобережжі. Описав Аполлон Олександрович і діяльність старшого 



102

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

брата полковника Івана Мировича – Федора, який поїхав в 1753 р. до 
Криму разом зі своїм товаришем і однодумцем Федором Нахимовським 
за дорученням Григорія Орлика, аби встановити зв’язки з Запорожжям. 
Це були українські патріоти, які до кінця залишились вірними гетьма-
ну І. Мазепі, а після його смерті протягом усього свого життя, разом 
з Пилипом Орликом та його сином Григорієм, боролися в еміграції за 
звільнення України [33, с. 334–335]. Але разом з тим не оминув історик 
й питання негативних політичних впливів на козацтво (у випадку з так 
званою зрадою І. Мазепи та П. Орлика) [21, с. 372]. 

Окрему увагу А. Скальковський звертав на розгляд родословних за-
порозьких отаманів. Саме він вперше, на підставі архівних матеріалів, 
стверджував, що Петро Калнишевський «...походив із козацького і дво-
рянського звання малоросійського, із Лубенського полку...» [30, с. 387].

Особливим пластом у наукових доробках дослідника стало питання 
про підпорядкування Запорозької Січі гетьману Кирилові Розумовсько-
му – «...Малоросійського війська Запорозького обох боків Дніпра Геть-
мана Нашої Імператорської високості...» та взаємини гетьмана й кошо-
вих отаманів. Маючи змогу працювати із козацьким архівом, він опублі-
кував наративні документи, що підтверджують цей зв’язок, зокрема до-
несення кошового отамана Григорія Федорова від 25 листопада 1755 р. 
Кирилові Розумовському про склад Запорозького війська [30, с. 79].

Присвятив дослідженню історії Гетьманщини окремі аспекти своїх 
наукових студій й Олексій Іванович Маркевич (Маркович). Вільний слу-
хач історико-філологічного факультету Новоросійського університету на 
початку 1860-х рр. згодом саме тут зробив свою педагогічну та наукову 
кар’єру, пройшовши шлях від викладача середніх навчальних закладів 
(Комерційне училище (1871–1873), Інститут шляхетних дівчат (1875–
1876), Маріїнська жіноча гімназія (1875–1884)) до отримання ступеня 
доктора (1888) та звання першого приват-доцента історико-філологічно-
го факультету (1880), екстраординарного (1889) та ординарного (1893) 
професора Новоросійського університету [26, с. 26–28]. Нащадок старо-
винного козацько-старшинського роду, він присвятив чимало часу для 
вивчення його історії. У своїй праці «Марковичі» [12] вчений підкрес-
лював, що значна частина його дослідження ґрунтувалась на «різнома-
нітних паперах роду Марковичів та завдяки розповідям членів родини» 
[12, с. 32]. Окрім того, О. Маркевич використав і таке унікальне джере-
ло, як щоденникові записи Якова Марковича, написані у 1717–1767 рр.

Історик вважав першим представником роду – Авраама, даних про 
якого майже не збереглось. Хіба що відомо, що він був «…володарем 
землі в різних містах Лівобережної України. Але його головним місцем 
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проживання було село Туровка Прилуцького повіту» [12, С. 17]. Та все 
ж таки головну увагу О. Маркевич приділив вивченню козацької доби в 
історії роду. На основі зібраних матеріалів він розширив уявлення про 
шляхи збагачення козацької старшини, представниками якої були його 
предки: «… засоби до життя Марко Авраамович добував собі різними 
промислами, але головним з них був промисел «орендаторський», тобто 
торгівля горілкою, право продажу якої до початку ХVІІІ ст. в Малоросії 
віддавався на відкуп…» [12, С. 27]. 

Найкраще діяльність О. Маркевича як просвітника проявилась в його 
участі в народних читаннях, у публічних лекціях, які друкувались в га-
зеті «Одеський вісник». Зокрема, у лекціях «Південна Росія при Петру 
Великому» (1891) та «Південна Росія при Катерині ІІ» (1893) [13, 14] 
історик намагався показати процес перетворення України («Малоросії») 
із самостійної держави, яка ввійшла до складу Московської держави в 
середині ХVII ст., у безправний придаток Російської імперії наприкінці 
ХVІІІ ст.: обмеження державного устрою України, втручання в її вну-
трішню і зовнішню політику, розпочавшись у ХVІІ ст., посилилося на 
початку ХVІІІ ст., а за часів Катерини ІІ і взагалі переросло в політику 
цілковитого знищення національних установ українців та поневолення 
селянства [28, с. 68]. 

Йдучи проти офіційної думки, історик оцінював постать гетьмана 
І. Мазепи як освіченої людини, видатного політика, адміністратора та 
полководця, який діяв в інтересах старшини [13]. Він вважав, що ве-
ликою заслугою І. Мазепи було збереження практичної незалежності 
Гетьманщини від Москви, що обумовлювалося, з одного боку, активною 
діяльністю українського уряду, а з іншого – прихильним ставленням до 
гетьмана Петра І. Недаремно час гетьманування І. Мазепи він назвав 
«золотим часом» – Гетьманщина мала те, про що тільки могла мріяти 
під час визвольних змагань – «повну зовнішню самостійність та шляхет-
ський устрій усередині». Щоправда, з початком Північної війни, на дум-
ку О. Маркевича, починаються зміни політики Російської імперії щодо 
Гетьманщини. Під час війни Петро І проявив себе диктатором як до всієї 
Імперії, так і до її частин, що зберігали самостійність. Але це була лише 
«вимушена» зміна і тому перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ став для 
Петра І повною несподіванкою. 

Та незважаючи на всі заслуги гетьмана І. Мазепи, головною особою 
у боротьбі старшини з царським урядом за автономію Гетьманщини 
він вважав П. Полуботка, який сміливо протестував проти знищення 
української самостійності. Історик вважав, що арештом П. Полубот-
ка та створенням Малоросійської колегії по суті закінчується відкрита 
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політична боротьба української аристократії, яка відстоювала автономію 
України [13]. Подальша історія України, зазначав О. Маркевич, була 
лише подальшим перетворенням її устрою за імперським зразком. На-
віть «воскресіння» гетьманства було «лише тінню самостійності Украї-
ни, позбавленої життєвої сили».

Розповідаючи про скасування Гетьманщини та Запоріжжя, він зазна-
чав, що козацька старшина, так само як і народні маси, зустріла нові 
порядки з пасивною покірністю. Проявами свободолюбивого духу 
були хіба що заяви українських депутатів у Комісію з складання ново-
го Уложення в 1767 р., які вимагали реставрації гетьманства на Україні  
[28, с. 70–71].

Привертає до себе увагу й постать видатного одесита академіка Ми-
хайла Єлисейовича Слабченка, що залишив по собі великий доробок 
козакознавчих праць, де розглянув юридичну та соціально-економічну 
історію Гетьманщини. У межах цієї статті ми розглянемо лиш деякі нау-
кові роботи М. Слабченка, що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки, 
зокрема у Відділі рідкісних книг та рукописів (зібрання Ф. Е. Петруня).

Ще навчаючись на першому курсі історико-філологічного факульте-
ту Новоросійського університету М. Слабченко захопився політичною, 
юридичною та соціально-економічною історією України ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Його робота «Малоросійський полк в адміністративному відношенні» 
в 1903 р. здобула золоту медаль та право бути надрукованою в «Запис-
ках імператорського Новоросійського університету». «Малоросійський 
полк в адміністративному відношенні: історико-юридичний нарис» 
[36] складається з передмови, вступу та двох частин із додатком доку-
ментів і присвячена всебічному вивченню козацького устрою Гетьман-
щини ХVII–XVІІІ ст. як військової та адміністративно-територіальної 
одиниці. Особливу увагу М. Є. Слабченко в монографії звертає на дослі-
дження, шляхом скрупульозного аналізу джерел, соціально-економічну 
проблематику полку. 

Наступна робота, на яку хочеться окремо звернути увагу, це «Ще до 
історії устрою Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст.» [36] – стаття-диску-
сія між М. Слабченком та його опонентом М. Василенком, який у своїй 
рецензії критично висловився проти більшості положень праці «Мало-
російський полк…». Зокрема, М. Василенко заперечував висновки іс-
торика про васальний характер відносин держави Б. Хмельницького з 
Москвою, про збереження станового поділу суспільства в Гетьманщині 
та про республіканський характер публічної влади в ній. Окрім того, 
він закидав юному дослідникові недостатнє використання літератури 
та джерел, не погоджувався з тим, що Гетьманщина була «демократич-
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ною республікою з представництвом і безпосередньо-демократичним 
інституціями» тощо [36, с. 86]. 

У спадку М. Слабченка значне місце посідають дописи з історії укра-
їнського права. Серед них «Дослідження з історії права Малоросії. 
ХVІІ та ХVІІІ ст.» [38] – збірка наукових нарисів, присвячених розгля-
ду окремих правових аспектів, як, зокрема, про порядок ведення судово-
го процесу з першої половини ХVІІІ ст., про «causus nobilis» (рятування 
засудженого через одруження) тощо. 

У статті «Про судівництво на Україні» (1919) [42] вчений висловив 
думку, що зі зміною економічного укладу змінювалося і право та юри-
дичні основи Гетьманщини.

Охарактеризував М. Слабченко й закони, які діяли на той час на те-
риторії Гетьманщини, вказавши на їх позитивні та негативні сторони 
(«Ескізи з історії «Прав, за якими судиться малоросійський народ»» 
(1927)) [35].

Одночасно М. Слабченко досліджував суспільно-політичні пробле-
ми Гетьманщини, про що свідчать його розвідки: «Протокол відпус-
кних листів за гетьмана Апостола, 1728 р.» (1913) [41], «Центральні 
установи України ХVІІ–ХVІІІ ст.» (1918) [43], – де вперше в україн-
ській історіографії докладно подав еволюцію українського суспільства у 
порівнянні з аналогічними процесами в Західній Європі та проаналізу-
вав події з позицій державницького напрямку української історіографії. 
Також необхідно звернути увагу на те, що на титульній сторінці примір-
ника конспекту лекцій «Центральні установи України ХVІІ–ХVІІІ ст.) 
розміщена печатка кандидата географічних наук, доцента Ф. Є. Петру-
ня, а сама книга зберігається у його зібранні. 

Однак особливе місце в науковому доробку вченого посідає видання 
«Організація господарства України: від Хмельниччини до Світової вій- 
ни» [39. 40], що складається з шести томів, чотири з яких об’єднані за-
гальною назвою «Господарство Гетьманщини в ХVІІ–ХVІІІ ст.». Це ви-
дання публікувалося в період з 1922 по 1925 рр. одночасно українською 
та російською мовами. 

Окремо хочеться відзначити й те, що книги Михайла Єлисейовича піс-
ля його арешту були заборонені та переміщені до спецхронів бібліотек, 
більш детально це питання розглянуто в статті С. О. Мерзлякової [15, с. 
106]. Підтвердженням цього є на титульному листі четвертого тому «Склад 
та управління державним господарством Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст.» 
розміщено штамп «ОГР» («ограничено»), тобто обмежено. 

Перший том автор присвятив розгляду таких питань як: заселення 
України до 1648 р., етнографічний склад населення, соціальні стани, 
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еміграційні процеси, форми володіння нерухомістю («община», «за-
йманщина»), толока, монастирське землеволодіння, панщина, орен-
да тощо. Окрім того, у 1923 р. було перевидано з невеликими змінами 
українською мовою перший том. Як зазначав М. Слабченко, в основно-
му «зміни виразилися в деяких скороченнях і в більшій точності у ви-
ясненні висловлених думок» [40, с. 6–7].

У другому томі увага історика зосереджена на таких проблемах як: 
поєднання українського міста з «його сільською подобою», сільсько-
господарські промисли та їх переваги в економіці Гетьманщини, цехові 
організації, селітрові заводи, суконні фабрики, експорт конопель, поява 
машин, шинкарство, рудні, цегельні. 

Третій том присвячений вивченню торгівлі і поділяється на розділи: 
тип української торгівлі та московська торгівельна політика на Україні, 
українське купецтво та купецькі цехи, кредит, банки, торгівельні шляхи, 
ярмарки, чужоземна торгівля, роль євреїв у торгівлі тощо.

Четвертий том, найбільший за обсягом, присвячений аналізу госпо-
дарської політики козацької старшини, господарства козаків, державно-
го майна України, господарств духовенства й церкви, гетьманських ма-
єтностей, міст і ратушних господарств, питань харчування московського 
війська в Україні, податків, бюджету Гетьманщини, московському фіс-
кальному контролю тощо.

Окремо хотілося звернути увагу і на саме видання багатотомника 
«Організація господарства України: від Хмельниччини до Світової ві-
йни», розглянути печатки та штампи, які залишилися на його сторінках. 
Наприклад, на титульній сторінці другого тому «Доля фабрики та про-
мисловості Гетьманщини в ХVІІ–ХVІІІ ст.» розміщена печатка філолога 
Бориса Віталійовича Юркевича, яка свідчить про те, що ця книга свого 
часу була подарована йому М. Є. Слабченком. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що сьогодні, коли Укра-
їна торує свій шлях як незалежна країна, не зникає інтерес вчених до 
малодосліджених сторінок історії України, повертаються з небуття втра-
чені імена. Соціально-економічна та військова історія розвитку Гетьман-
щини знайшла своє відображення в працях провідних одеських дослід-
ників другої половини XIX – початку ХХ ст. З огляду на втрату частини 
джерельної бази, на основі якої були створені праці О. Льовшина (Лєв-
шина), А. Скальковського, О. Маркевича та М. Слабченка, що зберіга-
ються в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова, вони зберігають свою вагому 
наукову цінність і в сучасних умовах. Висновки і узагальнення вчених 
із зазначеного питання заслуговують на увагу і більш глибоке вивчення 
сучасними вченими.
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HISTORIOGRAPHIC ASPECT OF STUDYING THE HISTORY 
OF HETMANATE BY ODESA RESEARCHERS OF THE 19TH 
– FIRST THIRD OF 20TH CENTURIES (ON THE MATERIALS 
FROM THE FUNDS OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF ODESA 
I. I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY)

Summary
The article analyzes the contribution of A. Lovshyn (Levshyn), A. Skalkows-
ki, A. Markevych and M. Slabchenko to the study of one of the constituents of 
the Cossacks period – the Hetmanate, which existed in the left-bank Ukraine 
in the 17th – 18th centuries. These scientists’ lifes were associated with the 
southern region and in particular with the Novorossiya University (now Odesa 
I. I. Mechnikov National University). Their works can be found in the Scien-
tific library of this university. 
Among the brightest personalities who started the traditions of studying the 
history of Hetmanate in the South of Ukraine Oleksii Lovshyn (Levshyn) 
should be mentioned – the youngest mayor of Odesa in history. He was the 
founder, active correspondent and editor of the newspaper «Odesa Bulletin». 
He also initiated creating in Odesa the first in Ukraine public library. In this 
article we analyze «Letters from the New Russia», one of his ethnographic 
notes with descriptions of local customs.
Along with the Odesa mayor, the history of Hetmanate was explored by 
Apollo Skalkowski, who was the keeper and classifier of the Sich Archives 
for almost 60 years. In the context of this article the sources relating to the 
correspondence of the Kosh and the Hetmanate or the ones that had been 
written by the Hetmanate’s leaders and were used by Apollo Skalkowski in 
covering the relations of the Hetmanate with the Zaporizhian Sich are the 
most valuable to us. On the basis of the worked out sources the historian 
published a number of scientific studies, which we will consider in details 
(«Chronological review of the New Russia 1730–1823», «History of New 
Sich or the last Zaporozhian Kosh»). 
Oleksii Markevych (Markovych) also dedicated certain aspects of his scien-
tific studies to Hetmanate’s history. He was a free listener at the History and 
Philology Faculty of Novorossiya University at the beginning of the 1860’s 
and later made a pedagogical and scientific career here. In this article we con-
sidered such scientist’s works as «Markovychs», «South Russia during the 
reign of Peter the Great» and «South Russia during the reign of Catherine II».   
The figure of the prominent Odessa scientist Mykhailo Slabchenko, who left 
after him great works on Cossacks where he considered the legal and social-
economical history of the Hetmanate, also attracts attention. In this article we 
will consider some of the scientific works of M. Slabchenko from the fund 
of the Scientific library, in particular from the Department of rare books and 
manuscripts. (F. Petrun’s collection).

Keywords: A. Levshyn, A. Skalkowski, A. Markevych, M. Slabchenko, Het-
manate, Scientific library.
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ОДЕСЬКА КНИЖКОВА СПАДЩИНА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У 
ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

У статті проаналізовано виявлені у фондах наукової бібліотеки одесь-
кі видання за тематикою, хронологічними межами, мовними ознаками. 
Розглянуто шляхи та джерела надходження до університетської книго-
збірні. Досліджено цінну книжкову колекцію видавництва «Mathesis» за 
галузевим принципом, структурою та мистецтвом оформлення.

Ключові слова: одеські видання, фондові колекції, «Матезис», бібліоте-
ка ДНУ імені Олеся Гончара, Катеринославщина.

Бібліотеки закладів вищої освіти та їх колекції дозволяють розкрити 
стан книгодрукування в певному регіоні, характер та особливості на-
ціональної видавничої справи. Кожна бібліотека є певною мірою цен-
тром збереження рідкісних та цінних видань, унікальних книжкових 
пам’яток, дослідження яких допомагає створити цілісну картину істо-
рії та розвитку культурно-освітнього простору. Крім того, дослідницька 
робота є важливим напрямком соціокультурної та виховної складової 
освітнього процесу. Робота з вивчення цінних видань Наукової бібліоте-
ки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі 
– ДНУ) дозволяє знайти нову інформацію та виявити до цього часу не-
відомі колекції, що пов’язані з різними регіонами України. 

Мета дослідження полягала у виявленні, аналізі та висвітленні колек-
ції одеських видань у фондах Наукової бібліотеки ДНУ, що є нагальною 
проблемою у процесі створення національного реєстру книжкової спад-
щини України та розвитку світового інформаційного простору. 

Історично склалося, що Катеринославська та Одеська губернії  були 
тісно пов’язані за освітніми напрямками: у другій половині ХІХ ст. 
освітні заклади Катеринославщини (сучасна – Дніпропетровщина) під-
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порядковувались Одеському навчальному округу. Плідна співпраця від-
бувалась і на бібліотечній ниві.

У період діяльності УНР у 1918 р. було відкрито Катеринославський 
приватний університет, з яким пов’язана історія НБ ДНУ. Початкові 
фонди формувалися з бібліотек навчальних закладів, товариств, різних 
установ та приватних осіб Катеринославщини. Рідкісні фонди зберіга-
ють цінні за змістом та унікальні за історією бібліотеки архієпископа 
Євгена Булгаріса, князя Григорія Потьомкіна, німецької родини Швей-
ниців тощо. Крім значних зібрань, у бібліотеці зберігаються невеликі 
за кількістю, але цікаві за оформленням, структурою, роком та місцем 
друкування видання. Окрему дослідницьку увагу заслуговують одесь-
кі видання, що має університетська бібліотека. Починаючи працювати  
за визначеною тематикою, не мали конкретного уявлення щодо повної 
картини обсягу одеської книжкової спадщини ХІХ – початку ХХ ст. у 
фондах. У результаті дослідження виявлено понад 100 примірників із 
видавництв м. Одеси, що вийшли з друку у ХІХ – першій третині ХХ ст. 

НБ зберігає понад 50 томів видавництва «Mathesis», що діяло в Одесі 
у 1904–1925 рр. Його назва у перекладі з грецької мови означає «наука, 
знання». Засновниками осередку стали вчені-математики, викладачі Но-
воросійського університету В. Ф. Каган, А. Р. Орбинський, С. Й. Шату-
новський за участю власника друкарні, діяльної та культурної особис-
тості М. Ф. Шпенцера [3, с. 339]. Цікавою є інформація щодо життєвого 
періоду молодого В. Ф. Кагана в Катеринославі. У 1889 р. за активну 
громадську позицію та прогресивні суспільні погляди, за участь у заво-
рушеннях студента фізико-математичного факультету Новоросійського 
університету В. Ф. Кагана було відраховано з навчального закладу. За 
розпорядженням Міністерства внутрішніх справ він був позбавлений 
права вчитися в інших навчальних закладах та висланий до Катеринос-
лава під нагляд поліції. Катеринославський період життя майбутнього 
вченого був пов’язаний із матеріальними труднощами, але не похитнув 
його прагнення до науки. У 1892 р. він отримав диплом першого ступеня 
Київського університету [5, с. 3–5]. 

Видавництво  «Матезис» належало до «издательства научных и 
научно-популярных сочинений из области физико-математических 
наук». Поява такого осередку була викликана реформою викладання ма-
тематики у середніх школах на початку ХХ ст., яку ініціював відомий 
математик Ф. Клейн. Її сутність полягала у сприянні розвитку матема-
тичних наук та широкому залученні молоді до курсу математики. Цін-
ність кожного примірника полягає в наявності інформаційно-рекламних 
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сторінок зі стислою анотацією книжкової продукції закладу. Видавни-
цтво мало репутацію одного з кращих наукових видавництв Росії почат-
ку ХХ ст. [3, с. 339].

У перші роки існування видавництво підготувало всього 14 книг. Плід-
ним став період 1908–1914 рр.: вийшло з друку 129 книг [2, с. 360–361]. 
Перша світова війна та скрутні 20-ті рр. ХХ ст. негативно вплинули на фі-
нансовий стан осередку, зокрема зменшилась кількість примірників. Цікава 
подальша доля осередку. З 1922 р. В. Ф. Каган на запрошення О. Ю. Шмідта 
переїхав до Москви у Держвидавництво, що, згідно з нашим припущенням, 
негативно вплинуло на діяльність «Матезиса». Запропоноване засновникам 
об’єднання не мало практичного результату: видавництво не отримало ав-
тономії. Книговидавнича справа у 20-ті рр. ХХ ст. піддалася монополізації 
держави. Зазначена ситуація призвела до припинення діяльності видавни-
цтва «Mathesis» у 1925 р. [1, с. 12–13; 6, с. 146].

Загальна кількість видань, підготовлених одеським видавництвом, 
складала 181 т. [1, с. 14]. За тематикою вони були багатогалузевими, але 
перевага віддавалася фізико-математичній тематиці. Основне завдання 
осередку полягало в інформаційному забезпеченні широкого кола чи-
тачів літературою математичного змісту. Засновники були викладачами 
не тільки вищої, а й середньої школи, тому особливу увагу приділяли 
шкільним підручникам, навчальним керівництвам та методичним по-
сібникам. Видавництво працювало за вимогами часу щодо підготовки 
високоякісної за змістом та доступної широкому читацькому загалу на-
вчальної літератури. Підручники видавництва «Mathesis» використову-
вали учні різних освітніх закладів Російської імперії, про що свідчить їх 
наявність у Катеринославській та інших губерніях [7, с. 148–149]. 

Під час опрацювання видань особливу увагу привернула видавнича 
марка, що розміщувалась на титулі, наприкінці тексту та звороті обкла-
динки виявлених праць. Важливе значення організатори закладу приді-
ляли популяризації та рекламним заходам своєї діяльності. Хронологіч-
ні межі видань, що зберігаються у НБ ДНУ, охоплюють 1906–1923 рр. 
Найбільшу кількість складають праці, датовані 1909–1913 рр. Відпові-
дальною та копіткою була робота перекладачів, які водночас були й ре-
дакторами. Останні перевіряли тексти, вносили пояснювальні примітки, 
коментарі й цінні доповнення та створювали самостійні статті. Важли-
вими для засновників були передмови, які містили точну і повну інфор-
мацію про видання та його читацьке призначення. 

Оформлення друкованих книг виконано належним чином: якісний па-
пір, характерний шрифт, наявність ілюстративного матеріалу. Бездоган-
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ність перекладу відповідала вишуканості самого видання [2, с. 372]. До 
кола діячів, що відповідали за ці справи, входили В. Ф. Каган, І. Ю. Тим-
ченко, І. І. Боргман, С. Й. Шатуновський, А. Р. Орбинський, Є. С. Єль-
чанинов, К. О. Поссе, Д. А. Крижанівський, В. Й. Шифф, І. В. Сле-
шинський. Крім професорів Одеського університету, у виданнях брали 
участь вчені інших навчальних закладів (О. Д. Хвольсон, П. І. Вальден, 
катеринославський хімік Л. В. Писаржевський). 

Серед видань «Mathesis» переважали переклади зарубіжних авто-
рів-вчених із німецької, англійської, французької мов (Е. Чезаро (1913–
1914 рр.), О. Дзіобек (1911 р.), Г. Пуанкаре (1910 р.), Г. Мі (1912 р.)). 
Варто додати, що перекладацькі праці виходили друком у повній редак-
ції, без скорочень. Суттєвим доповненням до змісту видань засновники 
вважали ілюстрації, креслення, малюнки, кольорові укладки, портрети, 
зокрема  книги А. Адлера, О. О. Вінера, О. В. Клоссовського, Г. І. Танфі-
льєва, Дж. Леба мають значну кількість допоміжного матеріалу.

Зібрана колекція досліджуваних видань потрапила до фондів різними 
шляхами. Наявність печаток дозволило з’ясувати, що частина книг на-
дійшла з місцевих закладів: «Основной библиотеки Екатеринославского 
реального училища», «Библиотеки Екатеринославского Народного Го-
родского университета им. А. Л. Караваева» (Ф. Даннеманн «История 
естествознания» 1913 р., Б. Ф. Вериго «Единство жизненных явлений» 
1912 р.). Дослідницьку увагу привернули окремі примірники з печаткою 
«Библиотека Императорского Варшавского университета» (А. Адлер 
«Теория геометрических построений» 1910 р.). Під час дослідження за-
цікавленість викликали видання, що зберігалися в другій половині ХІХ 
– на початку ХХ ст. у бібліотеках навчальних закладів інших регіонів: 
Владикавказького реального училища, Владикавказької Ольгинської жі-
ночої гімназії, Горського педагогічного інституту (сучасний – Північно-
Осетинський педагогічний університет), П’ятигорська і потрапили до 
фондів НБ ДНУ після 1945 р. 

З історії надходжень цікавим виявився пошук за допомогою інвентар-
них номерів, які відзначались послідовністю. Доведено, що половина 
видань «Матезиса» поповнили книжкові фонди бібліотеки у 1978 р. за 
підтримки тогочасного ректора Дніпропетровського державного універ-
ситету академіка В. І. Моссаковського, який придбав власне зібрання 
доктора фізико-математичних наук, професора Харківського авіаційно-
го інституту М. М. Тихова через книгарню м. Харкова. Серед значної 
(5 тис.) колекції математичної літератури були гідно представлені окре-
мі видання «Матезиса» у гарному стані [4, с. 2]. 
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Зі 113 авторів, що були надрукувані у «Матезис», у НБ представле-
но понад 40. На думку одеської дослідниці І. Е. Рікун, у видавництві 
діяло декілька комісій. Наукову комісію очолював В. Ф. Каган, який з 
захопленням та особливим завзяттям працював над створенням книг. З 
його цінним доповненням та передмовою відомою є класична трьохтом-
на праця «Энциклопедия элементарной математики» німецьких вчених 
Г. Ф. Вебера та І. Вельштейна, яка за змістом і сьогодні привертає ува-
гу студентів та науковців. Засновники дбайливо ставилися до відбору 
книги до друкування. На їхню увагу заслуговували окремі видання за 
тематиками, що на той час не були поширеними у науковому середови-
щі Російської імперії. Ці видання пізніше увійдуть до золотого фонду 
вітчизняної наукової літератури. До друкування відбиралися видання за 
науковою новизною, високим авторським рівнем, що було перевірено 
часом [2, с. 364].

Протягом всієї діяльності видавництво дотримувалося таких прин-
ципів: обов’язкова науковість, педагогічність, популярність. Засновники 
прагнули популяризувати зарубіжну наукову літературу з метою її роз-
повсюдження серед широкої громадськості та поширення в освітньому 
просторі губерній. Серед виявлених у фондах видань незначну кількість 
складають праці відомих російських вчених: В. Ф. Каган «О преобразо-
вании многогранников» (1913 р.), А. А. Марков «Исчисление конечных 
разностей» (1910 р.), Б. Ф. Вериго (1912–1913 рр.) (5 прим.), С. Й. Ша-
туновський (1923 р.), М. О. Умов (1913 р.), О. В. Клоссовський (1910 р.), 
Г. І. Танфільєв «География России. Ч. 1» (1916 р.). Останній автор цікавий 
тим, що вперше підготував університетський курс із географічної науки.

«Матезис» видавало три серії: «Библиотека элементарной математи-
ки», «Библиотека классиков точного знания», «Успехи точного знания». 
Університетське зібрання зберігає розрізнені томи кожної серії, до яких 
видавці висували вимогу повної доступності перекладу. У «Библиотеке 
элементарной математики» виходили окремі книги різного змісту, при-
свячені математичним наукам з історико-філософським підходом. Літе-
ратура призначалась для середньої школи. Зміст другої серії повністю 
відповідав назві та розкривав інформацію з першоджерел. Бібліотека 
складалася з класичних праць відомих вчених математики та природо-
знавства, читання яких не викликало окремої спеціальної підготовки. 
Зазначимо деякі: Р. Дедекинд «Непрерывность и иррациональность» 
(1909 р.), Б. Больцано «Парадоксы бесконечного» (1911 р.) [2, с. 368].

Важливим відкриттям тогочасної науки була присвячена третя серія 
видавництва, що складалася із збірників: «Успехи физики», «Успехи хи-
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мии», «Успехи астрономии», «Успехи биологии». Бібліотека універси-
тету має «Успехи физики» за 1910–1913 рр. – гарно оздоблене видання, 
на обкладинці якого міститься рослинний орнамент. Зазначимо, що за 
кількістю видань третя серія є нечисленною [7, с. 148–149]. 

Не залишалися поза увагою видавців книги з історії науки. На їхню 
думку, без вивчення історичного аспекту неможливе повне глибоке опа-
нування сучасним станом та останніми досягненнями. До вищезазначе-
них книг відносились видання: Е. Фурре «Очерк истории элементарной 
геометрии» (1912 р.), Ф. Даннеманн «История естествознания» (1913 р.), 
Ф. Кеджорі «История элементарной математики» (1910 р.), М. Г. Цент-
нершвер «Очерки по истории химии» (1912 р.), А. Ладенбург «Лекции 
по истории химии от Лавуазье до нашого времени» (1917 р.). 

За типами видань книжкова продукція поділялася на підручники, ме-
тодичну літературу, практичні посібники, лабораторні практикуми для 
шкіл та училищ, книги з самоосвіти, «цікава наука» (В. Циммерман 
«Объем шара, шарового сегмента и шарового слоя» (1908 р.), К. Р. Графф 
«Комета Галлея» (1910 р.), Дж. Перрі «Вращающийся волчок» (1906 р.), 
П. Лоуелл «Марс и жизнь на нем» (1912 р.). У 1920-ті рр. осередок під-
готував певну кількість перевидань та видав декілька нових книг. Звер-
немо увагу на книгу С. Й. Шатуновського «Введение в анализ», що ви-
йшла з друку у 1923 р. Її можна узалежнити до останніх примірників 
досліджуваного осередку.

У зв’язку з тим, що видавництво орієнтувалося на широке читацьке 
коло (учні, студенти, педагоги, науковці), то вартість книг була невисо-
кою, відзначалась поміркованою ціною. Молоде наукове об’єднання під-
готувало численні різноманітні за змістом книги з математики, фізики, 
астрономії, біології, історії та філософії, що увійшли до скарбниці сту-
дентського навчання [5, с. 15–16]. 

Для створення цілісної картини формування та розвитку одесь-
кої книговидавничої справи варто розглянути видання, що вийшли у 
світ в інших видавництвах та друкарнях. Їх кількість нараховує понад 
60 примірників різногалузевої літератури ХІХ – початку ХХ ст. Спів- 
праця Катеринослава і Одеси була постійною та плідною. Звітна до-
кументація містить інформацію про тісні зв’язки навчальних закладів 
та різних товариств (Катеринославської вченої архівної комісії, Кате-
ринославського наукового товариства, Товариства прикажчиків, Кате-
ринославського товариства садівництва тощо). Окрему частину видань 
у фонді НБ складають одеські різногалузеві праці, підготовлені у дру-
карнях Прищепкова, А. Шульце, А. Брауна, С. І. Ісаковича, Францова 
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та Нитче, «Акционерного Южно-Русского общества печатного дела», 
«Техник», «Міській друкарні».

Вагому книжкову спадщину складає історична література, а саме чо-
тири ґрунтовні краєзнавчі праці одеського історика ХІХ ст., одного з за-
сновників Одеського товариства історії та старожитностей А. О. Скаль-
ковського («История Новой Сечи. Ч. 1, Ч. 3») (1846 р.), «Болгарские 
колонии в Бессарабии и Новороссийском крае» (1848 р.), «Опыт стати-
стического описания Новороссийского края. Ч. 2» (1853 р.)). Зазначені 
видання розпочинали свою історію з бібліотеки Катеринославської гу-
бернської гімназії. З історії козацтва цікавою є книга історика, правни-
ка, економіста, діяча національно-визвольного та культурно-освітнього 
рухів М. Є. Слабченка «Хозяйство Гетманщины в XVII–XVIII ст. Т. 2» 
(1922 р.). 

Відділ рідкісних видань зберігає цінні за змістом перші докумен-
тальні пам’ятки («Устав Одесского общества истории и древностей» 
(1839 р.), «Торжественное собрание Одесского общества любителей 
истории и древностей 4 февраля 1840 г.» (1840 р.)) та розрізнені томи 
«Записок Императорского Одесского общества истории и древностей» 
(1844–1881 рр.). Кожний з них містить цікаві матеріали з історії Катери-
нославського краю (т. 9), перші згадки з історії відкриття Катеринослав-
ського університету (т. 12), про церковні книжкові колекції (т. 12). Ма-
теріали першоджерел «Памятная книга по Одесскому учебному округу 
на 1881 г.», «Отчет попечителя Одесского ученого округа за 1914 г.», 
«Указатель к циркуляру по Одесскому учебному округу, 1889–1898 гг.» 
М. Шпенцера (1900 р.) містять важливу інформацію з історії катеринос-
лавських навчальних закладів другої половини ХІХ ст. та персоналіс-
тики викладачів Півдня України у вигляді коротких біографічних даних 
(с. 21 – Класична гімназія; с. 92 – Катеринославське реальне училище; 
с. 123 – Маріїнська жіноча гімназія). 

У фондах університетського зібрання зберігається література про ді-
яльність Одеського історично-археологічного музею: «Каталог вистав-
ки досягнень місцевої археології за 10 років» (1928 р.), «Розкопування 
Ольбії: звіт р. 1926» історика античності, археолога Б. В. Фармаков-
ського (1929 р). Остання праця складається із звіту українською мовою, 
фото та планами, додатком, резюме німецькою мовою. Важливу роль 
у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. відігравали галузеві товари-
ства, щорічні звіти яких дозволяють створити цілісну картину розви-
тку міста («Записки Новороссийского общества естествоиспытателей» 
(т. 10, вип. 1; т. 21, вип. 1, 2) за 1885 р., 1897–1898 рр.; «Отчет и труды 
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Одесского отдела Императорского Российского общества садоводства, 
1885 р., 1886 р., 1894 р.».

Окремі примірники філософської літератури представлені працями 
відомих російських діячів В. С. Соловйова «Смысл войны» (1915 р.), 
М. Я. Грота «О душе в связи с современным учением о силе» (1886 р.). 
Окремої уваги дослідників заслуговує головна праця єврейського істо-
рика Г. Гретця (Греця) «История евреев от древнейших времен до на-
стоящего. Т. 1» (1906 р.). Видання початку ХХ ст. має оригінальну палі-
турку з кольоровим тисненням та прикрашений квітковим орнаментом 
форзац. З історії Англії зацікавленість викликає книга професора філо-
софії права Новоросійського університету К. О. Кузнецова «Английская 
палата общин при Тюдорах и Стюартах» (1915 р.), яка є його доктор-
ською дисертацією.

Серед біолого-медичної літератури у бібліотеці зберігаються видання 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Й. К. Пачоського, А. І. Погибки, Людимара 
Германна, П. С. Шестерикова. З історії нашого краю та дружніх стосун-
ків І. Я. Акінфієва (Катеринослав) та одеських діячів раритетними є кни-
ги ботаніка за фахом Й. К. Пачоського («Материалы для флоры степей 
Юго-Западной части Донской области» (1891 р.), «Материалы для флоры 
северной части Таврической губернии» (1907 р.), «Современные задачи 
изучения растительного покрова» (1910 р.)); бібліографа за фахом, фло-
риста за захопленням П. С. Шестерикова «Флора окрестностей Одессы. 
Вып. 1» (1903 р.). Діячів об’єднували наукові інтереси, навчальний за-
клад (Новоросійський університет), співпраця у Товаристві сільського 
господарства Південної Росії. Підтвердженням історичної долі видань є 
дарчі написи, зроблені чорнилами на обкладинці та титулі примірників: 
«Глубокоуважаемому Ивану Яковлевичу Акинфиеву от автора». Таким 
чином, наукова бібліотека зберігає окремі видання з власної бібліотеки 
катеринославського вченого.

У 1873 р. в одеському видавництві виходить із друку перший росій-
ський переклад, дозволений цензурою, книги німецького фізіолога, про-
фесора Лудимара Германна «Основы физиологии человека» за редакці-
єю І. М. Сеченова. Цікава історія цього примірника. Печатка на титулі 
книги свідчить про її знаходження на початку ХХ ст. у бібліотеці при-
ватної чоловічої єврейської гімназії П. Р. Кагана, яка у 1914 р. була ева-
куйована з м. Вільно (сучасний Вільнюс) до Катеринослава. Історично 
склалося, що деякі з книг гімназії з часом потрапили до фондів Кате-
ринославського інституту народної освіти (майбутнього Дніпропетров-
ського державного університету). 
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Невеликий масив літератури присвячений географічним наукам та 
представлений цікавими працями німецького професора І. Ф. Шува і 
професора Новоросійського університету О. В. Клоссовського у кількос-
ті п’яти примірників. Книга «Физическая картина Европи» І. Ф. Шува 
побачила світ у Міській друкарні 1835 р., дозволена цензурою, написана 
автором як пізнавальний курс географії для шкіл. За цим підручником 
учні Катеринославської гімназії вивчали географічні та історичні дис-
ципліни. Праці одеського вченого О. В. Клоссовського цікаві змістом 
(метеорологічні та кліматичні дослідження Одеси і України) та мовами 
викладу матеріалу (російська та французька). 

Серед мовознавчих праць окреме місце посідають словникові ви-
дання: лексикографа, етнографа і літературознавця другої половини 
ХІХ ст. Ф. М. Піскунова «Словник української (або Югової-Руської) 
мови» (1873 р.) та «Російсько-український словничок математичної тер-
мінології та фразеології. Алгебра» (1927 р.). У перше видання вміщено 
присвяту: «Украине обеих сторон Днепра и всей Славянии»; передмову, 
українську абетку за латинським алфавітом. 

Серед широкого загалу літератури варто звернути увагу на навчаль-
ні видання. У гімназіях Російської імперії підвищеним попитом корис-
тувались підручники з історії одеського викладача М. Знойка, які ви-
тримали понад 7 перевидань («Систематический курс новой истории» 
(1914 р.)). З курсу фізики відомими були підручники французького 
професора Г. Абрагама у двох частинах (1905 р., 1914 р.),  випускника 
Рішельєвського ліцею В. К. Делла-Вос («Собрание физических зада-
ний для воспитанников средних учебных заведений»); нідерландсько-
го фізика, професора Лейденського університету Г. А. Лоренса «Курс 
фізики. т. 1» (1910 р.). 

Математичні науки студенти вивчали за підручниками П. І. Зло-
тчанського, викладача Одеського реального училища, який підготував у 
1918 р. керівництво «Прямолинейная тригонометрія» та збірник вправ 
«Сборник упражений и задач». Цікавим був курс професора Новоро-
сійського університету В. Я. Циммермана «Лекции по разностному ис-
числению», виданий студентами А. Бодежиєвим та Н. Джулабовим у  
1911–1912 рр. Професор Новоросійського університету (колишній 
професор Харківського університету) М. О. Тихомандрицький видав 
в Одесі 1915 р. «Первые главы аналитической геометрии».

У другій половині ХІХ ст. Одеса була відомою створенням «Меж-
дународной библиотеки», до якої входила зарубіжна література з філо-
софії, психології, медицини. Університетська бібліотека має три видан-
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ня цієї серії: німецьких вчених – психологів П. Ю. Мебіуса (1895 р.) та 
В. Вундта (1893  р.), французького фізіолога Ш. Р. Рише (1895 р.). Неве-
личкі за форматом видання привертають увагу оформленням палітурки: 
назву серії розміщено на весь формат видання.

Для сучасної бібліотеки ЗВО пріоритетним напрямком залишається 
популяризація книжкових пам’яток серед студентської молоді, аспіран-
тів та викладачів. На матеріалах фонду відділу рідкісних видань прово-
дяться практичні заняття, лекції, краєзнавчі екскурсії для студентів різ-
них курсів та факультетів. Студенти використовують книжкову спадщи-
ну ХVI – початку ХХ ст. у навчальній та науковій роботі. Такі бібліотечні 
заходи викликають читацький інтерес завдяки наочності та емоційному 
сприйняттю, що допомагає запам’ятати та закріпити навчальний матері-
ал. Цікавими є лекції для студентів спеціальності «видавнича справа» за 
темами: «Книжкові пам’ятки в катеринославських бібліотеках», «З істо-
рії книжкової спадщини Катеринославщини», «Видавництва, книгарні, 
бібліотеки Катеринослава». НБ надає студентам інформацію про най-
більш цінні примірники, привабливі зовнішнім виглядом, структурою, 
часом друкування, видатні шедеври книжкового мистецтва, раритетні 
видання, краєзнавчий фонд. 

Отже, з погляду часу Одеський та Дніпровський національні універ-
ситети пов’язує насичений історичний шлях та багаторічна співпраця. 
Важливу роль у цих процесах відіграють бібліотеки та їх книжкові ко-
лекції. Серед видавництв початку ХХ ст. «Mathesis» належало до зна-
чних книговидавничих осередків за обсягом продукції та різноманіттю 
типів видань. Книжкова продукція одеських видавництв є сучасною і 
сьогодні. Збережені видання містять важливу інформацію з історії ві-
тчизняної книговидавничої справи та належать до книжкової спадщи-
ни бібліотек, якої торкаються студенти.  Виявлення та аналіз окремих 
видань, цілих зібрань, що зберігаються в університетській бібліотеці, 
сприяє розкриттю фондів та їх популяризації серед студентства, підви-
щенню іміджу бібліотеки, вихованню культури читання.
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В статье проанализированы выявленные в фондах научной библиотеки 
одесские издания по тематике, хронологическим рамкам, языковым при-
знакам. Рассмотрены пути и источники поступления в университетское 
книжное собрание. Исследована ценная книжная коллекция издатель-
ства «Mathesis» по отраслевому принципу, структуре и искусству оформ-
ления. 

Ключевые слова: одесские издания, фондовые коллекции, «Матезис», 
библиотека ДНУ имени Олеся Гончара, Екатеринославщина.
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ODESA BOOK HERITAGE IN THE 19TH – THE FIRST THIRD OF 
THE 20TH CENTURIES IN THE COLLECTIONS OF SCIENTIFIC 
LIBRARY OF OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY 

Summary
The purpose of the article is to reveal and analyze the collections of Odessa 
editions stored in the collections of the University Scientific Library. It is nec-
essary for saving book heritage of Ukraine and for development of the world 
information space. According to research results, about 100 volumes of Odessa 
editions printed in the 19th – the first third of the 20th century were found. The 
author attracts attention to «Mathesis» books. «Mathesis» publishing house 
worked in Odessa in 1904–1925. The article gives a short historical review 
of this organization, shows the role and contribution of Novorossiysk Univer-
sity teachers into foundation and activity of a powerful Ukrainian and Rus-
sian publishing house of scientific and popular scientific compositions from 
the field of physical and mathematical sciences. The subject of the publish-
ing house was broader and covered many fields of knowledge. The founders 
paid special attention to text-books, manuals and methodological guidances. 
“Mathesis” text-books were used by students of different educational institu-
tions in the Russian Empire. The text-books were available in Katerinoslav 
and other provinces. Translations of foreign scientists from German, English 
and French prevailed among the editions. The collected collection came to the 
book stock in various ways. Seals and inventory books let know the history 
of their acquisition. «Mathesis» published three series and the library keeps 
individual copies of each one.
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The second part of the article deals with history of Odessa editions printed 
in other printing offices. The author of the article draws attention to the most 
valuable books on history, philosophy, biology, medicine and psychology in 
terms of content, structure and design. Special attention is paid to text-books 
dated by the 19th – the beginning of the 20th centuries. 
Thus, the stored publications contain useful information on the history of 
Ukrainian book publishing and belong to book heritage of the society.

Keywords: Odessa editions, book collections, «Mathesis», Scientific Library 
of Oles Honchar Dnipro National University, Katerinoslav. 
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МЕДАЛЬНІ РОБОТИ НА ІСТОРИЧНУ ТЕМАТИКУ У 
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОДЕСИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 
ПОЧАТОК ХХ СТ.)

У статті досліджено функціонування у системі вищої освіти Одеси кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. форми самостійної роботи студентів, що полягала 
у написанні студентами наукових досліджень на історичну тематику, за 
найкращі з яких вони отримували винагороди у вигляді золотих і срібних 
медалей та почесних відгуків. 

Ключові слова: вища освіта, Одеса, університет, студенти, медальні 
праці, історична наука.

Дослідження історії освіти в Одесі останніми роками було актуалізо-
ване двома ювілеями – 200-річчям з дня заснування Рішельєвського лі-
цею та 150-річчям Новоросійського університету. Основним продовжу-
вачем цих двох базових для історії освіти на півдні України навчальних 
закладів є Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
Наявна досить значна історіографічна база, яка не вичерпала теми. Лі-
тература з історії одеської вищої освіти спонукає до нових досліджень, 
перегляду та доповнення певних аспектів. Однією із найбільш обгово-
рюваних у контексті питання реформування освіти в Україні є проблема 
стимулювання самостійної роботи студентів, залучення їх до наукової 
діяльності. Фактично сучасні викладачі лише дещо коригують здобутки 
класичної освіти кінця ХІХ – початку ХХ ст. з її головними складовими: 
рефератами, почесними стипендіями, преміями, конкурсними роботами. 
Навряд чи за це слід дорікати, адже причиною збереження цих методів 
є їхня ефективність. Відмовитися від них, на нашу думку, означає зни-
щити науковий канон історії, відмовити їй у праві на науковість, прояви 
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чого, на жаль, можна нині спостерігати. Це зумовлює актуальність мети 
нашої статті – дослідження функціонування у системі вищої освіти Одеси 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. форми самостійної роботи студентів, що по-
лягала у написанні студентами наукових досліджень на історичну тема-
тику, за найкращі з яких вони отримували винагороди. Головним чином, 
досліджено історію Новоросійського університету (далі – НУ) – єдиного 
класичного університету у зазначений час не лише на території Південної 
України, але й на величезних обширах півдня Російської імперії. 

Реєстр номінантів медальних праць та почесних відгуків за перше 
25-річчя існування НУ упорядкував перший історик закладу професор 
О. І. Маркевич [19, с. 691–697]. Проте, реєстр медальних робіт, що на-
ведений у цій титанічній праці, містив деякі неточності. На перший по-
гляд, зазначена тема вже досліджена київським істориком Н. Д. Соколо-
вою [25; 26]. Статті інших авторів висвітлюють лише невеликі фраг-
менти теми [11; 20]. Авторка встановила, що у період з 1870 до 1915 рр. 
51 студент отримав 31 золоту та 21 срібну медалі за 52 роботи. Імена 
та прізвища чотирьох авторів Н. Д. Соколова не встановила. Період 
від 1915 р. до завершення існування НУ у 1920 р. нею не досліджено. 
Н. Д. Соколовій не вдалося повною мірою використати можливості на-
явної джерельної бази. До того ж, її стаття містить необґрунтовані та 
неправильні висновки. 

Основними джерелами нашого дослідження були актові матеріали ді-
ловодства НУ, як опубліковані, так і архівні (45 фонд Державного архіву 
Одеської області). У друкованих періодичних виданнях НУ (звітах, про-
токолах, «Записках») нами виявлено 60 відгуків на 78 робіт. 6 відгуків на 
9 робіт ми виявили в рукописному, архівному, вигляді. Цей матеріал має 
великий інформативний потенціал для вивчення педагогічних поглядів 
викладачів та змісту робіт студентів, особливо враховуючи той факт, що 
лише деякі з цих робіт збереглися до нашого часу. Опрацьовано також 
праці студентів, що належать до наративних джерел: як опубліковані, 
так і декілька, що залишилися у повному або частковому вигляді в ар-
хівних рукописах. Враховано також мемуари та епістолярій. На відміну 
від актових документів, ці джерела дозволяють відчути «смак доби» та 
побачити деякі елементи «внутрішньої кухні». 

НУ виник внаслідок трансформації Рішельєвського ліцею (РЛ) в уні-
верситет та успадкував частину особового складу викладачів. Саме в РЛ 
вперше в Одесі була апробована система медальних робіт студентів, що 
добре прищепилася в подальшому. За роботи історичного спрямування 
16 ліцеїстів отримали золоті медалі та 8 – срібні. З цих робіт три було 
присвячено античному періоду, притому дві з них – опису Геродотом 
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Скіфії, тобто темі, що безпосередньо висвітлювала історію південно-
українських земель. Південній Україні були присвячені роботи «Історія 
Новоросійського краю в історії хлібної торгівлі» Р. Кобецького, «Нарис 
історії Новоросійського краю з 1752 по 1852 р.» М. Родзянко та «Про 
значення Новоросійського краю в історії хлібної торгівлі» М. М. Воль-
ського. 11 робіт були присвячені історико-правовій тематиці, переваж-
но російського права часів Петра І та Єкатерини ІІ; три – власне історії 
Росії; дві – історії філософії XVII–XVIII ст. та по одній – історії русь-
кого літописання та історії географічних відкриттів («Про відкриття та 
переселення норманів у ІХ–Х ст.»). Під час навчання в ліцеї свої праці 
оприлюднили в друці золоті медалісти: автор праці про географію Ге-
родотової Скіфії Г. Д. Думшин, автор праці про Сократа О. С. Веліка-
нов та М. М. Вольський, автор вище згаданої праці. У 1856 р. праця 
М. М. Вольського була схвально оцінена комісією з надання Жуковської 
премії Імператорського Руського географічного товариства.

Талановиті студенти НУ прагнули до самостійної наукової творчості. 
На цей запит схвально відгукувалися їх викладачі, які підкреслювали 
більшу корисність практичних занять, реферативної самостійної робо-
ти студентів. Саме реферати, які готували студенти під час семінарів, 
були тим містком, який привів деяких із них до подальшого, вищого, 
щаблю – написання праці на здобуття медалі. Золоті та срібні медалі 
вручалися за рішенням Ради певного факультету, що затверджувалося 
великою Радою професорів щороку. Викладачі формулювали на початку 
кожного навчального року теми робіт та визначали коло тих питань, що 
мав висвітлити потенційний автор. Після надходження робіт та кілька-
місячного розгляду зазвичай той викладач, який раніше сформулював 
відповідну тему, і готував відгук на роботу. Але бували випадки, коли 
цей викладач на момент надходження роботи вже перейшов в інше місце 
роботи (М. Я. Грот, Н. П. Кондаков, Ф. І. Успенський). Тоді відгук дава-
ли інші викладачі, що не були керівниками теми. Це могло викликати 
певні незручності. Так, Р. Ю. Віппер, рецензуючи роботу підопічного 
Ф. І. Успенського, наприкінці відгуку зауважив, що непокоїться з при-
воду того, чи правильно він розумів ті завдання, які висував його по-
передник на кафедрі перед потенційним медалістом [13, с. 31]. Для ре-
цензування двох робіт учнів Н. П. Кондакова, Д. Айналова та Є. Рєдіна 
на тему «Живопис Софії Київської» єдиний раз у практиці написання 
відгуків в НУ було створено комісію у складі 3-х професорів.

Викладачі запропонували студентам 125 тем як медальних у період 
від 1870-х до 1919 р. З них 87 тем знайшли своїх авторів. 38 тем так і 
не були опрацьовані, незважаючи на те, що низка з них пропонували-
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ся кілька років поспіль. Продовження теми ще на один рік допомагало 
мало. Так, С. Г. Вілінський у травні 1917 р. просив продовжити тему 
«Про просвітника Йосифа Волоколамського» на 1918 р., адже є студен-
ти, які висловили побажання її написати [6, арк. 20]. Але його надії не 
справдилися. До небагатьох винятків належала тема Г. І. Перетятковича 
про літописання XVI ст., яка після висунення два роки поспіль наре-
шті отримала свого автора Ф. Булатовича, який і отримав золоту медаль. 
Щоправда, судячи з відгуку, він при тому звузив тему до аналізу лише 
одного, Тверського, літопису. 

Робіт могло би бути більше, але деякі з них були забраковані або не 
прийняті до розгляду. Так, у 1888 р. Е. фон Штерн забракував одну з ро-
біт про принципат Августа. У 1900 р. В. В. Сокольський забракував твір 
«Про особливості та значення «Закону Судного людям» [7, арк. 113]. У 
1911 р. С. Г. Вілінський заявив про те, що з творів, котрі надійшли на 
тему «Журнальна діяльність Крилова», один є незадовільним, а інший 
неоформлений. Тому він просив продовжити розгляд тем до 1 лютого 
1912 р. Вирішили нікого не нагороджувати й пакети з іменами авторів не 
відкривати [2, арк. 96]. Але про подальшу долю цих праць не відомо. У 
1913 р. професор О. А. Павловський не прийняв як незавершену роботу 
про Джиотто Бондоні, тему задану І. А. Линниченком, вона надійшла 
пізніше визначеного терміну. 

Так і не були опрацьовані такі теми: «Адмірал Й. Де Рібас», «Гер-
цог Рішельє в Росії», «Виникнення національного руху у Німеччині на 
початку ХІХ ст.», «Берлінський папірус 3024», «Відображення італій-
ського епосу у пам’ятниках мистецтва», «Віктор Іванович Григорович», 
«Греко-східне чернецтво в історії книжкового перепису», «Громадські 
погляди та зв’язки І. С. Тургенєва», «Державні ідеали Гогенцолернів», 
«Значення Островського в історії російського театру», «Ігнатій Лойола в 
умовах свого часу», «Іоанн Солсберійський як діяч англо-французького 
просвітництва ХІІ ст.», «Історик мистецтва Джіотто Бондоне як засно-
вник відродження живопису в Італії», «Історія житія Андрія Юродиво-
го у візантійській та слов’яно-руській літературах», «Історія Новгород-
ського літописання», «Історія розвитку діалогу у Греції як особливої 
літературної форми», «Критичний огляд думок про походження кріпос-
ного права», «Культ Ісиди у римський час за межами Єгипту», «Літера-
турні впливи, що відобразилися на творчості Достоєвського», «Нарис 
історії повісті про Дігениса Акрита», «Нариси з історії промисловості 
Новоросійського краю за матеріалами Архіву колишнього Новоросій-
ського та Бессарабського генерал-губернаторства», «Новоросія у др. 
пол. XVIII ст.», «Політична діяльність Людовика ХІ, головним чином 
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за його листуванням», «Про мову житія Феодосія за списком ХІІ ст.», 
«Про просвітника Йосифа Волоколамського», «Процес про посольство 
до Пелли 346 року за промовами Демосфена та Есхіла», «Роль Ернста 
Теодора Амадея Гофмана в історії німецького романтизму», «Роль На-
валіса у німецькому романтизмі», «Романтизм Вальтера Скотта», «Син-
таксичні спостереження за мовою латинських грамот», «Сліди єгипет-
ського впливу у Шестикнижжі», «Твори Курбського як історичний ма-
теріал Фронда за мемуарами кардинала де Ретца», «Щоденник Діаман-
товського як джерело для історії Смутного часу», «Суспільне та сімейне 
становище, спосіб життя та вдача грецької жінки у період Гомера, з до-
кладною характеристикою найвидатніших історичних жінок, про яких 
згадано в Іліаді та Одисеї», «Значення слова, мови та красномовства у 
Гомеровських поемах», «Діяльність графа Канкрина у галузі російсько-
го державного господарства», «Про право представлення. Історико-по-
рівняльне дослідження». Усі, окрім двох останніх, що належали юрфаку, 
були запропоновані викладачами історико-філологічного факультету.

У процесі формулювання тем та номінування студентів як авторів 
відгуків взяли участь 45 викладачів, головним чином професори: 35 – 
історико-філологічного та 10 юридичного факультетів. Найбільшу ак-
тивність у залученні студентів до самостійної роботи виявили І. А. Лин-
ниченко (на запропоновані ним 6 тем 8 студентів підготували роботи, 
за які отримали різні ступені відзначення); В. М. Мочульський (6 тем, 7 
студентів); Ф. І. Леонтович (5 тем, 8 студентів); Ф. І. Успенський (4 теми, 
7 студентів); О. О. Кочубинський та Г. І. Перетяткович (по 4 теми, по 5 
студентів); Р. Ю. Віппер (3 теми, 7 студентів). Своєрідний рекорд встано-
вив професор юрфаку В. В. Сокольський. Лише один раз він пропонував 
тему, але на неї відгукнулися аж 5 студентів, які отримали різні ступені 
відзнаки за свої 5 робіт, тоді як найбільшим успіхом в інших викладачів 
було 3 роботи від 3-х студентів на одну тему. Загалом, 25 тем були опра-
цьовані двома та більше авторами.

Здебільшого викладачі не повторювали раніше запропоновані ними 
теми та теми інших викладачів, за які студенти здобули медалі. Лише од-
ного разу тема під однією і тією самою назвою була запропонована два 
роки поспіль і двічі «вистрелила». Йдеться про тему І. А. Линниченка 
«Селянське питання у Законодавчій комісії імператриці Єкатерини ІІ», 
за розробку якої М. Слабченко та А. Флоровський здобули срібну та зо-
лоту медалі у 1906 та 1907 рр.

Роботи надходили на факультет анонімно в конвертах. Проте, най-
частіше йшлося про «секрет Полішинеля», про що свідчить і вище зга-
дана заява С. Г. Вілінського, і спогади А. Готалова-Готліба та Л. Когана 
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[9, арк. 8–9; 15, с. 123]. Численні подяки своїм керівникам містилися 
на сторінках опублікованих медальних праць, наприклад, В. Хорошуна 
та П. Клепацького. Головним чином, йшлося про допомогу книгами та 
джерелознавчі вказівки. Так, у 1902 р. Є. М. Щепкін просив продовжити 
термін надходження робіт у зв’язку з тим, що виписані ним книги з іс-
торії англійських міст ще не надішли до бібліотеки НУ [5, арк. 172].

Випускникам надавали за їхню роботу ступінь кандидата, тобто вра-
ховували як кандидатську дисертацію (у сучасну добу донедавна це на-
зивалося дипломною роботою). Саме тому у своїх відгуках М. М. Ланге 
послідовно називав рецензовані ним роботи дисертаціями. Нагороджен-
ня відбувалося під час урочистого акту НУ 30 серпня. 

Впродовж усієї історії НУ було зафіксовано 123 випадки відзначень 
118 студентів: 57 – золотими медалями, 44 – срібними, 21 – почесними 
відгуками. Лише 5 студентів отримували нагороди двічі за різні робо-
ти. Притому М. Попруженко належить унікальне досягнення – лише він 
отримав двічі золоті медалі. До того ж лише М. Попруженко та В. Мо-
чульський були як авторами студентських робіт, так і авторами відгуків 
на студентські роботи, вже як професори. М. Слабченко був номінантом 
золотої та срібної медалей, Б. Вахевич та К. Бархін отримали по дві сріб-
ні кожен. С. Вілінський здобув одну золоту медаль та почесний відгук. 

Роботи на історичну тематику готувалися студентами двох (істори-
ко-філологічного та юридичного) факультетів НУ. Звернення юристів до 
історії соціально-правових інститутів продовжувало традиції РЛ та було 
зумовлено передусім наявністю в його структурі кафедри історії русь-
кого права. Загалом роботи на історичну тематику підготували 23 сту-
денти юрфаку, за них вони отримали медалі та почесні відгуки. 9 з цих 
студентів написали 10 робіт на теми, що були запропоновані виклада-
чами історико-філологічного факультету. Притому, тема, запропонована 
Ф. І. Успенським, яку виконав студент А. Нейфельд, найбільшою мірою 
«вторгалася» в юридичну специфіку. Натомість, роботи про історичну 
драму у Давньому Римі, О. І. Герцена, Рішельєвський ліцей, А. П. Че-
хова, вочевидь, не були пов’язані з юридичною тематикою та відбивали 
широкі зацікавлення студентів-юристів, певна частина яких опинилася 
на юрфаці через бажання отримати прибуткову професію, але їхні творчі 
інтереси залишилася в інших гуманітарних сферах. Головною зіркою-іс-
ториком юрфаку став М. Є. Слабченко, який у статусі студента юрфаку 
отримав дві медалі за роботи на теми, котрі запропонував професор ка-
федри руської історії І. А. Линниченко. 

Приблизно 90% номінантів медалей та почесних відгуків були на той 
момент студентами старших, 3-го та 4-го, курсів. Випускнику-медаліс-
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ту його робота зараховувалася як кандидатська дисертація. На цьому 
тлі увиразнюється досягнення 4 першокурсників, які були відзначені: 
студент-юрист М. Слабченко та студент-історик М. Голуб – срібними 
медалями, а студент-історик В. Городецький та студент-юрист Л. Бат-
кіс – почесними відгуками. Усі вони написали роботи на теми, що були 
висунуті професорами історико-філологічного факультету, який, відпо-
відно, й нагородив їх. Щоправда, слід врахувати, що М. Слабченко перед 
цим кілька років до вступу на юрфак вже навчався на історико-філоло-
гічному факультеті. 

Прикрою обставиною було те, що в разі, якщо на одну і ту саму тему в 
один рік отримували золоті медалі два та більше студентів, лише один з 
них міг отримати цю винагороду фізично, а інший чи інші лише отриму-
вали «право на золоту медаль». Тому факультет і конкретніше рецензент 
опинявся перед непростим вибором. Так, у 1888 р. перевага була віддана 
Є. Рєдіну перед Д. Айналовим. 

Класифікація тематики робіт є непростим завданням, адже може йти-
ся про множинність критеріїв. За географічним критерієм 41 тема при-
свячена історії Західної Європи, 34 – історії Росії. При тому, за винятком 
праці Д. Блюменфельда про перший етап розвитку Рішельєвського лі-
цею, жодна з робіт, представлених на медалі, не була присвячена краєз-
навству, що є чи не найбільшою відмінністю сучасної історіографічної 
та педагогічної ситуації. 7 тем можна трактувати як українознавчі, адже 
вони присвячені подіям, явищам, установам, що відбувалися та перебу-
вали на території України, або українським діячам. Особливо виразною 
українознавча складова є у працях діячів українського національного 
руху в Одесі М. Слабченка та П. Клепацького. До цих 7 тем дотичні ще 
два твори «Про руський історичний орнамент» та «Азовське сидіння», 
в яких велика увага була приділена українській тематиці. 4 теми є, так 
би мовити, екстериторіальними, претендуючи на широкі узагальнення. 

Якщо дивитися на тематику під кутом зору класичних періодів історії 
Євразії (античність, середньовіччя, новий та новітній часи), то репута-
ція НУ як центру антикознавства та візантиністики підтверджується тим 
фактом, що саме роботи, у кількості 20-ти, на цю тематику переважають 
серед всесвітньо-орієнтованих. Решта робіт, що охоплювали історію як 
Західної, такі і Східної Європи розподіляємо так: медієвістиці присвяче-
но 14 тем, ранньомодерному часу (XVI–XVII ст.) – 28, Новій добі (XVIIІ 
– перша половина ХІХ ст.) – 22. 6 робіт ми схильні вважати відповідни-
ми сучасному поняттю «сучасна історія», позаяк вони були присвячені 
діячам та подіям другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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Найвиразніше проглядає спрямування робіт за галузевими напрямка-
ми. Таким чином, 30 студентів виконали свої роботи в межах історико-
правового напрямку (17 тем). Саме в цій групі є найбільше тем, що були 
опрацьовані кількома або більше студентами – 8 тем, тоді як в інших 
галузевих групах така кількість спільних тем не перевищує 4. 

30 студентів підготували роботи про історію розвитку мови та літера-
тури (26 тем). 12 студентів підготували роботи на історико-економічну 
тематику (6 тем), 11 – на історико-культурну (8 тем), 11 – на історико-
політичну (8 тем), по 5 студентів виконали роботи на історико-філософ-
ську (4 теми) та історико-релігієзнавчу (5 тем) тематики. 17 студентів 
підготували роботи, що відповідають таким спеціальним історичним 
дисциплінам як джерелознавство (6 студентів на 5 тем), історіографія (8 
студентів на 5 тем) та історична географія (4 студенти на 2 теми). Лише 
Б. Вахевич та С. Вілінський відзначилися у двох галузях: перший – в 
історіографічній та соціально-економічній темах, другий – в історико-
літературній та історико-релігієзнавчій. 

Значна кількість студентів, 29, підготували роботи на 23 теми в межах 
біографічного підходу, в яких вивчили різні аспекти історичного мину-
лого крізь призму біографій 26 видатних історичних діячів. Серед них 
тільки 4 були політичними діячами, а решта – діячами культури. 

Історичну складову містили не лише наведені у додатку праці, але й 
деякі інші. У 1903–1904 навчальних роках професор юрфаку П. Є. Ка-
занський рецензував працю 4 студентів на тему «Іноземці у Росії» та 
«Судноплавство по Суецькому каналу». Усі ці праці містили історичний 
екскурс у проблему. У 1903 р. три студенти фізико-математичного фа-
культету надали роботи на тему «Минуле та сучасне теорії атомності», 
які, вочевидь, теж охоплювали історичний аспект.

Кожна робота мала містити такий елемент як гасло. Напевно, за за-
думом, малося на увазі, що це гасло буде лаконічно відбивати головний 
принцип роботи автора, його науковий світогляд. Натомість деякі гасла 
вражають своєю загальністю і відірваністю від теми роботи. Так, М. Го-
луб, автор роботи про Монтеск’є, обрав для своєї роботи гасло «Все 
минає – ніщо не минає без сліду» з А. Чехова. Автор твору про бого-
мільство обрав за своє гасло слова, що можуть бути сприйняті як іронія 
та сарказм і сучасними викладачами щодо своїх курсовиків та диплом-
ників: «краще пізно, ніж ніколи». Є. Рєдін обрав за гасло своєї роботи 
цитату з твору свого вчителя Н. П. Кондакова: «Руська археологія має за 
своє завдання побудувати науковий фундамент свого предмету на дослі-
дженнях Візантії», натомість Д. В. Айналов – цитату з Гете: «аби осяг-
нути нескінченне, досліджуй за усіма напрямками мале». Гасло обране 
К. Добролюбським відповідало тій основній ідеї, котрій викладачі мали 
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навчити своїх студентів у процесі написання праць і загалом найбільше 
вітали у своїх відгуках: «Джерела для історика є тим самим, що природа 
для натураліста, їх треба мати у руках і на очах» (цитата з твору петер-
бурзького професора, історика права В. І. Сєргєєвича). Натомість усі 3 
автори робіт про Бейля, один з авторів роботи про Геродота, автор робо-
ти про М. В. Гоголя, автор роботи про давньогрецьку релігію Є. Кагаров, 
пішли найлогічнішим шляхом – обрали за гасло цитату з творів своїх 
провідних героїв. Нечасто, але деякі викладачі звертали увагу на зміст 
гасла. Так, Л. Ф. Воєводський похвалив одного з авторів праці про Фе-
містокла за дотепно обране гасло – цитату з твору Плутарха [23, с. 75]. 

Більшість робіт були великими за розміром (в середньому 400 сторі-
нок). Усіх перевершив К. Бархін, робота якого про вплив Чернишевсько-
го на Добролюбова мала близько 900 сторінок. Але викладачі прагнули 
оцінювати якість і тому така робота отримала лише срібло, як і багато 
аналогічних робіт. Так, жорсткій критиці Б. В. Варнеке піддав теж ве-
лику роботу Г. Флоровського за брак методології [12]. Переважно ре-
цензенти критикували роботи студентів за невиправдану «роздутість», 
невиправдане цитатництво, пафос, зарозумілість та гарячкуватість в 
оцінках, менше – за неправильні методологічні підходи. Невикористан-
ня якоїсь окремої праці чи джерела не сприймалося як важкий «гріх». 

Найважче, на нашу думку, зауваження містилося в одній з рецензій 
Є. М. Щепкіна, який разом з іншими недоліками закинув студенту не-
вміння відрізнити джерело від літератури, але нелогічно присудив йому 
аж срібну медаль [29]. Натомість найбільше віталися такі риси, як знан-
ня мов (при тому підкреслювався загалом невтішний рівень знання іно-
земних мов одеськими студентами, а О. С. Трачевський навіть нарікав на 
панування в Одесі неправильної, «зіпсованої» російської мови), вміння 
самостійно мислити, вдало поєднувати факти та прагнути до залучення 
джерел (найбільше за це хвалив Е. фон Штерн В. Пурішкевича). Про-
те, більшість студентів компілювали вже опубліковані джерела в тради-
ційний спосіб. Винятком був Є. Кагаров, який використав авторитетний 
зараз метод контент-аналізу джерела. Він підрахував та звів у 3 таблиці 
кількість згадок про окремих давньогрецьких богів у творах Есхіла. Що-
правда, це не викликало великого ентузіазму в Е. фон Штерна [28]. 

Роботи М. Слабченка та Д. Блюменфельда ґрунтувалися на великих 
комплексах архівних джерел. Автор роботи про кредитні заклади у ца-
рювання Єкатерини ІІ Е. Равицький використав у своїй роботі опрацьо-
вані ним документи з Архіву міністерства іноземних справ у Москві  
[22, с. 175]. Автор роботи про П. Черчіла використовував виписки з ве-
неційських архівів, які надав йому його керівник Ф. І. Успенський. Ав-
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тор роботи про М. В. Гоголя використав усні свідчення старожила Оде-
си К. М. Базілі, який особисто знав великого письменника [24, с. 131]. 
В середньому претенденти на медаль поділяли свій текст на вступ, 3–4 
розділи, висновки та список джерел та літератури. Проте, деякі твори 
взагалі не мали поділу на розділи, а деякі, навпаки, мали їх багато (праця 
про Локка та Лейбніца мала 26 розділів). 

У більшості випадків джерела не відбивають якогось напруження чи 
конфліктів навколо процесу нагородження. Навпаки, переважно бачимо 
приклади досить прихильного, а іноді навіть поблажливого ставлення 
до нагородження. Так, професор В. Ф. Лазурський пропонував нагоро-
дити Л. Когана лише срібною медаллю за його твір про Ж. де Сталь. 
Проте, факультет прийняв рішення про нагородження золотою медаллю. 
Нерідкісними були випадки, коли у відгуках рецензенти виправдовували 
недоліки робіт студентів тим, що вони занадто широко сформулювали 
тему, чи посилалися на її маловивченість у літературі, важкодоступ-
ність потрібних джерел та книг в університетській бібліотеці, зазнача-
ли те, що вважають рік недостатнім часом для написання повноцінної 
праці. Найчіткіше так висловився І. А. Линниченко у відгуку на працю 
М. Слабченка про Гетьманщину, зазначивши, що «провина за вищезаз-
начені недоліки лежить головним чином на мені» [17, с. 86]. Цей відгук є 
також унікальний тим, що І. А. Линниченко – єдиний серед рецензентів 
медальних робіт студентів НУ – заявив про свою готовність після пев-
ного доопрацювання прийняти цю працю як магістерську дисертацію. 
Але наче наврочив, бо М. Слабченко так ніколи не захистив дисертацію 
ані на цю, ані на іншу тему, хоч і був обраний вже наприкінці кар’єри 
академіком ВУАН. 

Проте, така ідилія панувала не завжди. У 1912 р. історико-філоло-
гічний факультет надав золоту медаль І. Кузнєцову за його роботу про 
богомільський релігійний рух 8 голосами проти 4. У тому ж році почес-
ний відгук Л. Баткісу був наданий 7 голосами проти 5 [3, арк. 96–97]. У 
1919 р. В. М. Мочульський виступив за надання П. Додулу срібної меда-
лі, однак усі інші 11 членів факультету проголосували лише за надання 
почесного відгуку. Тоді ж у такій ситуації опинився В. Ф. Лазурський, 
який просив для автора роботи почесного відгуку, але решта колег зали-
шили студента взагалі ні з чим. Найбільш несправедливим та прикрим є 
випадок 1915 р.: І. А. Линниченко просив золоту медаль для Д. Блюмен-
фельда за його новаторську працю про Рішельєвський ліцей, але факуль-
тет надав лише срібну [18]. 

Найгостріша ситуація виникла під час засідання 26 квітня 1904 р. 
І. А. Линниченко просив надрукувати один з розділів роботи С. Авалі-
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ані. Проти цього виступив Є. М. Щепкін, який прямо висловив сумнів 
у компетентності І. А. Линниченка і просив дочекатися прибуття свого 
протеже, нового викладача кафедри, московського історика М. О. Рож-
кова [1, арк. 115]. На це І. А. Линниченко заявив протест, що стало по-
чатком тривалого та публічного конфлікту між двома істориками. 

Вищою формою визнання наукової вартості роботи був її друк у «За-
писках» НУ. У 17 відгуках рецензенти висловлювалися за надрукування 
робіт повністю або частинами в «Записках» НУ. Вперше таку ініціативу 
висловив О. О. Кочубинський щодо роботи В. Мочульського у 1878 р. 
Проте, лише 8 разів праці студентів на історичну тематику побачили світ 
у «Записках». Йдеться про роботи М. Бруна, Г. Блюменфельда, М. Тікті-
на, В. Хорошуна, С. Аваліані, М. Слабченка, П. Клепацького, А. Флоров-
ського. І якщо у випадку з Д. Айналовим та Є. Рєдіним така необхідність 
відпала, з огляду на те, що їх праці в одному томі як спільну надруку-
вала Санкт-Петербурзька Академія наук та відзначило Російське архе-
ологічне товариство, а робота О. Вайнштейна не змогла бути видана у 
зв’язку з очевидною кризою 1919–1920 рр., то інші випадки були зумов-
лені дрібними обставинами. Попри це, загалом було видано 15 праць. 
Окрім згаданих 8-ми, своїми зусиллями видали окремими книжками в 
Одесі свої праці М. Жерліцин та М. Зайдман, у петербурзькому часо-
писі – М. Родзевич. Роботи М. Попруженка та Л. Когана побачили світ 
у воронезькому часописі. Натомість І. Бондаренку та О. Ристенку до-
помогло Історико-Філологічне товариство при НУ, у «Летописи» якого 
вони й надрукували свої праці. Невелика частина праці Д. Блюменфель-
да була надрукована в «Известиях» Бібліографічного товариства при 
НУ, яке очолював І. А. Линниченко. Лише одного разу медаліст отримав 
додаткову важливу нагороду: згідно з уже згаданим відгуком М. Слаб-
ченко отримав 200 рублів на подорож в архіви. Аналогічної підтримки 
І. А. Линниченко просив для Д. Блюменфельда, який мав опрацювати 
Харківські архіви з метою пошуку матеріалів з історії Рішельєвського 
ліцею, але отримав відмову.

Велику кількість схвальних відгуків у тогочасній та подальшій історі-
ографії здобула згадана праця Д. Айналова та Є. Рєдіна [27]. Окрім неї, 
великий резонанс викликала праця Г. Блюменфельда. Її автор отримав, 
окрім золотої медалі НУ, премію імені князя О. І. Васильчикова у роз-
мірі 500 рублів, що видавалася за праці на аграрну тематику. На працю 
відгукнулись 5 рецензентів і, що найбільш показово, видатний історик 
права, професор університету Св. Володимира М. Ф. Владимирський-
Буданов [14]. Рецензією в авторитетному столичному науковому часопи-
сі була зустрінута праця М. Тіктіна з історії візантійського та російсько-
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го права [10]. У золотий фонд української історіографії увійшли праці 
М. Слабченка та П. Клепацького. Все це дозволяє вважати повним непо-
розумінням висновок Н. Д. Соколової про буцімто відсутність серед ме-
далістів НУ та їх праць таких, що зробили б внесок у науку та викликали 
б резонанс відразу після видання. 

Медальні праці виявилися вдалим стартом для кар’єри частини сту-
дентів. 30 з них продовжили історичні студії після завершення навчан-
ня. Притому майже всі вони належали до еліти, професури. Особливо 
важливим є те, що педагогічна-наукова кар’єра 16 з них розвинулась в 
НУ та в його епігоні 1920-х рр. – Одеському інституті народної освіти. 
Тим самим практика медальних праць стала своєрідною кузнею кадрів. 
18 медалістів розвинули у своїй науковій діяльності теми своїх медаль-
них праць. Магістерські дисертації Д. І. Нагуєвського, С. Г. Вілінського, 
А. В. Флоровського, Є. В. Кагарова безпосередньо «виросли» з їхніх ме-
дальних робіт. 

Втім, бути золотим медалістом не означало жодних гарантій в альма-
матер у подальшому кар’єрному зростанні. У 1878 р. рідний факультет 
забракував магістерську дисертацію С. Опацького на антикознавчу те-
матику (якій була присвячена й його медальна робота). У 1916 р. така ж 
доля спіткала С. Аваліані. 

Окрім медальних праць в НУ були спроби налагодити інші преміаль-
ні праці. Так, щороку вручалися премії на капітал, заснований купцем 
І. Вучиною за кращі п’єси. Однак подавали свої твори на конкурс пере-
важно не студенти, а сторонні особи. Частина творів була присвячена іс-
торичні тематиці. Наприклад, у 1912 р. премія у розмірі 300 рублів діста-
лася автору, відставному генерал-лейтенанту А. А. Навроцькому за п’єсу 
«Єрмак». На капітал, що пожертвував НУ його випускник та колишній 
викладач, на той момент київський громадський діяч, історик Г. О. Афа-
насьєв у 1912 р., була заснована в НУ іменна премія студентам за роботи 
на теми з всесвітньої історії [16, с. 191]. Теми на цю премію формулю-
вали викладачі НУ. У 1912 р. приват-доцент В. Е. Крусман висунув тему 
«Питання про децентралізацію у Франції наприкінці XVIII ст. (спадко-
ємці Тюрго та Неккера та їх доля)» [21, с. 31]. 

У 1915 р. була висунута тема «Механізм та функції податкового від-
купу у Франції старого порядку». У 1918 р. М. Г. Попруженко запро-
понував тему «Історичні нариси діяльності росіян щодо облаштування 
цивільного управління у Болгарії у  1877–1879 рр. (до обрання на пре-
стол Александра Бамбергського)» [4, арк. 32]. Проте, на жодну з цих 
тем не було отримано праці, що отримала б відповідну премію. Таким 
чином, можна говорити про провал ініціативи Г. О. Афанасьєва. Намага-
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лися поширити досвід медальних праць й на Одеських вищих жіночих 
курсах. У 1911 р. І. А. Линниченко зі своїх коштів виділив премії по 
200 рублів за написання творів на тему «Історичні та політичні погляди 
М. Карамзина» та «Критичний огляд думок про походження кріпацтва» 
[1, арк. 106, 121]. Хоча саме ця ініціатива й не реалізувалася, у «жіночо-
му університеті» курсистки писали та публікували свої роботи.

Отже, ретельний аналіз джерел коригує наявні до цього часу в істо-
ріографії уявлення про безуспішність в НУ такої практики, як медальні 
праці студентів. Насправді ця практика в НУ суттєво не поступалася ін-
шим університетам, хоча будь-які порівняння тут є умовними. Так само 
як і в інших ЗВО Російської імперії, низка робіт увійшли до «золотого 
фонду» науки і започаткували наукові кар’єри низки талановитих істо-
риків, що, власне, і було метою проведення таких наукових конкурсів. 
Медальні праці були основою формування наукових шкіл істориків, зо-
крема таких постатей, як Ф. І. Успенський та І. А. Линниченко. З іншого 
боку, в НУ не задіяли потенціал місцевих архівів та археології, що могло 
б суттєво підвищити наукове значення медальних праць та збільшити їх 
кількість. 
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№ Рік 

нагор.

Автор Фак-т та 
курс

Назва твору Рецензент та 
кафедра, що 
нагородила

1 1870 Опацький 
Станіслав 

іст.-філ., 4 Переклад та аналіз 
ХІV сатир Ювенала 

проф. 
В. Н. Юргевич, 
каф. класичної 
філології

2 1870 Нагуєвський 
Дарій 

іст.-філ., 4 Переклад та аналіз 
ХІV сатир Ювенала

проф. 
В. Н. Юргевич, 
каф. класичної 
філології

3 1871 Завадський 
Михайло

іст.-філ., 4 Аналіз переказів про 
Азовське сидіння 
та Азовське взяття 
у літературному 
та історичному 
відношеннях 

проф. 
І. С. Некрасов, каф. 
руської словесності

4 1872 Равицький 
Еммануїл 

Юрфак, 4 Кредитні установи 
у царювання 
імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. І. Патлаєвський, 
каф. фінансового 
права

5 1872 Пелехин 
Костянтин

іст.-філ., 3 Повідомлення 
іноземних 
мандрівників про 
Росію ХVІІ  ст. 
та ступінь їх 
достовірності

проф. 
М. П. Смірнов,
каф. руської історії

6 1873 Коропачинський 
Семен

Іст.-філ., 4 Історія дослідження 
та розподілу 
слов’янських наріч 
від І. Добровського 
до наших часів

проф. 
В. І. Григорович, 
каф. слов’янської 
філології
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7 1876 Басюлов Гаврило Іст.-філ., 4 Костянтин Великий 
та його ставлення 
до християнської 
церкви

проф. 
В. М. Войтковський, 
каф. історії церкви

8 1877 Полєтаєв 
Євген 

Юрфак, 4 Вчення про 
юридичну особу у 
римському праві

проф. 
М. Л. Дювернуа, 
каф. римського 
права

9 1882 Брун Моїсей Іст.-філ., 3 Ліудпранда 
Кремонського 
Legatio
Constantinopolitana

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

10 1882 Сосняков 
Віктор

Іст.-філ., 4 Ліудпранда 
Кремонського 
Legatio 
Constantinopolitana

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

11 1882 Блюменфельд 
Герман

Юрфак, 3 Про форми 
землеволодіння у 
Давній Росії

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

12 1884 Будде Євген Іст.-філ., 4 Синайська 
глаголица. Требник.
Порівняльний огляд 
писемності та мови

проф. 
О. О. Кочубинський, 
каф. слов’янської 
філології

13 1885 Логіновський 
В’ячеслав 

Іст.-філ., 4 Селянин Іван 
Посошков, його 
громадські погляди 
та прагнення

проф. 
Г. І. Перетяткович, 
каф. руської історії

14 1886 Попруженко 
Михайло

Іст.-філ., 3 Географічні назви в 
Гомера

проф. 
Л. Ф. Воєводський, 
каф. класичної 
філології

15 1887 Архангельський 
Олександр

Іст.-філ., 4 Словник до 
Домострою

проф. 
І. С. Некрасов,  
каф. історії руської 
мови та літератури 

16 1887 Челпанов Георгій Іст.-філ., 4 Про співвідношення 
досвіду та мислення 
у пізнанні у 
системі Платона та 
Аристотеля

проф. 
О. П. Казанський, 
каф. історії  
філософії 
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17 1888 Попруженко 
Михайло

Іст.-філ., 4 Службова мінея 
1096 року, як 
пам’ятник місцевої 
мови

проф. 
О. О. Кочубинський, 
каф. слов’янської 
філології

18 1888 Редін Євген Іст.-філ., 4 Живопис Києво-
Софійського собору

І. С. Некрасов, 
О. І. Кірпічніков, 
Ф. І. Успенський, 
каф. теорії та історії 
мистецтв

19 1888 Айналов Дмитро Іст.-філ., 4 Живопис Києво-
Софійського собору

І. С. Некрасов, 
О. І. Кірпічніков, 
Ф. І. Успенський, 
каф. теорії та 
історії мистецтв

20 1888 Бєлковський 
Моше 

Юрфак, 3 Про заклад за 
римським правом

проф. 
І. Г. Табашніков, 
каф. римського 
права

21 1891 Фармаковський 
Борис

Іст.-філ., 3 Культура Іспанії 
у період Римської 
імперії за надписами

проф. 
В. І. Модестов,  
каф. класичної 
філології

22 1891 Смірнов Андрій Іст.-філ., 3 Перегляд питання 
про автора «Bellum 
Alexandrinum» 
з наголосом на 
рішення його 
останнім часом 
Азикія Полліона

проф. 
В. І. Модестов,  
каф. класичної 
філології

23 1892 Готліб Артур Іст.-філ., 4 Військовий устрій 
Візантійської імперії

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

24 1892 Гуладзе Яків Іст.-філ., 4 Діти боярські 
у Московській 
державі

проф. 
Г. І. Перетяткович, 
каф. руської історії

25 1893 Пурішкевич 
Віктор

Іст.-філ., 3 Олігархічні 
перевороти в Афінах 
з 411– 404 року

проф. 
Е. фон Штерн, 
каф. класичної 
філології

26 1893 Шведов 
Володимир

Іст.-філ., 3 Християнство у 
домі Цезарів у 
перші три століття

проф. 
М. Х. Красносєльцев, 
каф. історії церкви
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27 1894 Айхенвальд 
Юлій

Іст.-філ., 4 Теорія пізнання 
Локка та полеміка 
проти неї Лейбніца

проф. М. М. Ланге, 
каф. історії 
філософії

28 1894 Фот Максиміліан Іст.-філ., 3 Повідомлення 
Геродота про скіфів 
та країну, де вони 
мешкають

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

29 1894 Фармаковський 
Мстислав

Іст.-філ., 3 Повідомлення 
Геродота про скіфів 
та країну, де вони 
мешкають

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

30 1895 Кульбакін 
Степан

Іст.-філ., 4 Питання про 
глаголіцу після 
Шафарика

проф. 
О. О. Кочубинський, 
каф. слов’янської 
філології

31 1895 Тіктін Микола Юрфак, 4 Візантійське 
право як джерело 
Уложенія 1648 року 
та новоуказних 
статей

проф. 
В. В. Сокольський, 
каф. історії 
руського права

32 1895 Лордкіпанідзе 
Володимир

Іст.-філ., 3 Воєвода Петр 
Черчел у зв’язку 
з історією Валахії 
у другій половині 
XVI-го століття

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

33 1896 Хорошун Василь Іст.-філ., 4 Дворянські накази у 
Франції у 1789 р.

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

34 1896 Готуа Пармен Іст.-філ., 4 Дворянські накази у 
Франції у 1789 р.

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

35 1897 Булатович Федір Іст.-філ., 4 Руські літописи ХVІ 
століття

проф. 
Г. І. Перетяткович, 
каф. руської історії

36 1899 Вілінський 
Сергій

Іст.-філ., 4 Життя та 
літературна 
діяльність старця
Артемія ХVІ ст.

проф. В. М. Істрін, 
каф. історії руської 
мови та літератури

37 1900 Баков Опанас Фіз.-мат., 
природ. 
відділення, 
3

Вчення Канта про 
простір та час

проф. М. М. Ланге, 
каф. історії 
філософії
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38 1900 Вольман Ісаак Юрфак, 3 Вчення про 
субституції 
у римському 
спадковому праві

прив.-доц 
М. Я. Пергамент, 
каф. римського 
права

39 1901 Ристенко 
Олександр

Іст.-філ., 3 Історія повісті 
Стефаніт та Іхнілат 
у візантійській 
та слов’янській 
літературах

проф. В. М. Істрін, 
каф. історії руської 
мови та літератури

40 1901 Дусинський Іван Іст.-філ., 3 Грецький епінікій 
та Вакхілід, як 
представник цієї 
літературної форми

проф. 
О. М. Деревицький, 
каф. класичної 
філології

41 1903 Бондаренко Іван Іст.-філ., 3 Критична оцінка 
найголовніших 
теорій

походження міської 
організації  на 
підставі відомостей 
про історію 
виникнення міст в 
Англії 

проф. Є. М. Щепкін 
каф. загальної 
історії

42 1904 Кагаров Євген Іст.-філ., 4 Релігійні уявлення 
та ідеали давньої 
Греції у VI – V 
століттях

проф. 
Е. фон Штерн, каф. 
класичної філології

43 1904 Аваліані Симон Іст.-філ., 4 Земські Собори за 
доби міжцарювання

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

44 1905 Немировський 
Михайло

Юрфак, 3 Історична драма у 
стародавньому Римі 

проф. І. І. Луньяк, 
каф. класичної 
філології

45 1907 Флоровський 
Антін

Іст.-філ., 4 Селянське питання 
у Законодавчій 
комісії імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

46 1908 Куц Семен Юрфак, 4 Біографія Герцена за 
його літературними 
творами

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

47 1908 Коган Лев Іст.-філ., 4 Роль пані Сталь в 
історії французького 
романтизму

прив.-доц. 
В. Ф. Лазурський, 
каф. історії 
загальної 
літератури 
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48 1908 Слабченко 
Михайло

Юрфак, 3 «Малоросійський 
полк в 
адміністративному 
та господарському 
аспектах», 

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

49 1909 Клепацький Павло Іст.-філ., 4 Нариси Київської 
землі 

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії 

50 1912 Александров 
Федір

Іст.-філ., 4 Про мову житія 
Кіндрата за 
старослов’янським 
списком 
Супрасльського 
рукопису

проф. 
Б. О. Ляпунов, 
каф. слов’янської 
філології

51 1912 Міхельсон 
Маврікій 

Іст.-філ., 4 Про мову житія 
Кіндрата за 
старослов’янським 
списком 
Супрасльського 
рукопису

проф. 
Б. О. Ляпунов, 
каф. слов’янської 
філології

52 1912 Кузнєцов Іван Іст.-філ., 3 Богомільство, 
історія виникнення, 
походження та 
сутність цього 
вчення, а також 
огляд літератури

проф. 
М. Г. Попруженко, 
каф. слов’янської 
філології

53 1912 Жерліцин 
Михайло

Іст.-філ., 4 Роль Кольриджа в 
історії англійського 
романтизму

прив-доц. 
В. Ф. Лазурський, 
каф. історії 
загальної 
літератури

54 1913 Михайлов 
Всеволод

Юрфак, 2. Російсько-Японська 
війна та міжнародне 
право

проф. 
П. Є. Казанський, 
каф. міжнар. права

55 1915 Добролюбський 
Костянтин

Іст.-філ., 4 Твір Г. Котошихина 
«Про Росію у 
царювання Олексія 
Михайловича», як 
історичне джерело

проф. 
Є. П. Тріфільєв, 
каф. руської історії

56 1918 Троцький Йосиф Іст.-філ., 4 Ставлення 
Цицерона до 
пам’ятників 
мистецтва

проф. 
Б. В. Варнеке, каф. 
класичної філології

57 1918 Вайнштейн Осип Іст.-філ., 3 Початок розколу у 
францисканському 
ордені

проф. 
П. М. Біциллі, каф. 
загальної історії 
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58 1919 Моргуліс 
Григорій

Юрфак Мюссе в його 
творах та житті

В. Ф. Лазурський та 
І. А. Линниченко, 
каф. історії 
загальної 
літератури

Срібні медалісти

1 1872 Хршановський 
Андрій

Юрфак, 3 Кредитні установи 
за царювання 
імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. І. Патлаєвський, 
каф. фінансового 
права

2 1872 Шидловський 
Петро

Юрфак, 3 Кредитні установи 
за царювання 
імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. І. Патлаєвський, 
каф. фінансового 
права

3 1872 Чаушанський 
Сергій

Іст.-філ, 4 Повідомлення 
іноземних 
мандрівників 
про Росію ХVІІ 
ст. та ступінь їх 
достовірності 

проф. 
М. П. Смірнов, 
каф. руської історії

4 1873 Попельницький 
Олексій 

Юрфак, 4 Історія селянського 
питання в Росії в 
останнє царювання

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

5 1877 Черховський 
Фердинанд

Іст.-філ., 2 Характеристика 
Фемістокла

проф. 
Л. Ф. Воєводський, 
каф. класичної 
філології

6 1877 Мочульский 
Василь

Іст.-філ., 3 Нарис мови слов’ян 
балтійського 
узбережжя та 
Бранденбургу за 
середньовічними
грамотами та 
літописами

проф. 
О. О. Кочубинський, 
каф. слов’янської 
філології

7 1879 Марков Семен Іст.-філ., 4 Маргарита 
Наварська, 
історичний нарис з 
часів реформації та 
гуманізму

проф. 
О. С. Трачевський, 
каф. загальної 
історії

8 1880 Орлов Микола Іст.-філ., 4 Нарис російського 
народного та 
історичного 
орнаменту

проф. 
Н. П. Кондаков, 
каф. теорії та 
історії мистецтв
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9 1880 Катаєв Петро Іст.-філ., 3 Нарис російського 
народного та 
історичного 
орнаменту

проф. 
Н. П. Кондаков, 
каф. теорії та 
історії мистецтв

10 1881 Трауцький 
Олександр

Іст.-філ., 4 Біографія Гоголя 
у зв’язку з його 
творами

проф. 
І. С. Некрасов, каф. 
історії руської мови 
та літератури

11 1881 Турчанінов 
Костянтин 

Юрфак, 2 Історія інституту 
родового майна за 
руським правом

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

12 1882 Сердюков 
Григорій

Юрфак, 3 Про форми 
землеволодіння у 
Давній Росії

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

13 1883 Бродський Арон Юрфак, 2 Про селянське 
землеволодіння в 
Росії  в ХVII – XVIII 
cт. 

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

14 1883 Войтковський 
Павло

Юрфак, 2 Про селянське 
землеволодіння в 
Росії  в ХVII – XVIII 
cт.

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

15 1886 Нейфельд 
Абраам

Юрфак, 4 Статті про 
землеволодіння 
та селянський 
стан за кодексами 
Юстиніана

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

16 1887 Гаді Онуфрій Іст.-філ., 4 Про співвідношення 
досвіду та мислення 
у пізнанні у 
системі Платона та 
Аристотеля

проф. 
О. П. Казанський, 
каф. історії 
філософії

17 1888 Ейшаскин Йосип Юрфак, 3 Про заклад за 
римським правом

проф. 
І. Г. Табашніков, 
каф. римського 
права

18 1888 Будде Сергій Іст.-філ., 3 Monumentum 
Ancyranum. 
Критичний опис 
принципата Августа

проф.  
Е. фон Штерн,  
каф. класичної 
філології
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19 1891 Фоменко 
Володимир

Іст.-філ., 3 Перегляд питання 
про автора «Bellum 
Alexandrinum» 
з наголосом на 
рішення його 
останнім часом 
Азикія Полліона

проф. 
В. І. Модестов, каф. 
класичної філології

20 1894 Галаджев Леон Іст.-філ., 4 Повідомлення 
Геродота про скіфів 
та країну, де вони 
мешкають

проф. 
Ф. І. Успенський, 
каф. загальної 
історії

21 1895 Глейзер Ісайя Юрфак, 3 Візантійське 
право як джерело 
Уложенія 1648 року 
та новоуказних 
статей

проф. 
В. В. Сокольський, 
каф. історії 
руського права

22 1895 Тавдгерідзе 
Микола

Юрфак, 4 Візантійське 
право як джерело 
Уложенія 1648 року 
та новоуказних 
статей

проф. 
В. В. Сокольський, 
каф. історії 
руського права

23 1895 Болдін 
Костянтин

Юрфак, 4 Візантійське 
право як джерело 
Уложенія 1648 року 
та новоуказних 
статей

проф. 
В. В. Сокольський, 
каф. історії 
руського права

24 1896 Маляров 
Володимир

Іст.-філ., 4 Дворянські накази у 
Франції у 1789 р.

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

25 1897 Вахевич Борис Іст.-філ., 3 Пьєр Бейль як 
представник 
історичного
скептицизму 

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

26 1897 Балтер 
Володимир

Іст-філ., 4 Пьєр Бейль як 
представник 
історичного 
скептицизму

проф. Р. Ю. Віппер, 
каф. загальної 
історії

27 1897 Бугаевський 
Ісаак

юрфак, 4 Земські реформи за 
доби Івана ІV
Грозного

проф. 
Г. І. Перетяткович, 
каф. руської історії

28 1897 Родзевич Микола Іст-філ., 4 Земські реформи за 
доби Івана ІV
Грозного

проф. 
Г. І. Перетяткович, 
каф. руської історії
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29 1898 Вахевич Борис Іст.-філ., 4 Юридичне та 
економічне 
становище селян у 
Південно-Західній 
Русі XVI ст.

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

30 1900 Вандрачек 
Григорій

Іст.-філ., 3 Мінеї № 6 (32) та 
№ 7 (33) із зібрання 
проф.
Григоровича

проф. П. О. Лавров, 
каф. слов’янської 
філології

31 1901 Пападато 
Альфред

Іст.-філ., 4 Кінець другого 
міністерства герцога 
Е. Рішельє

проф. 
Є. М. Щепкін, каф. 
загальної історії

32 1901 Стаменов Борис Іст.-філ., 4 Кінець другого 
міністерства герцога 
Е. Рішельє

проф. 
Є. М. Щепкін, каф. 
загальної історії

33 1904 Ландау Борис юрфак, 2 Земські Собори за 
доби міжцарювання

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

34 1906 Слабченко 
Михайло

Юрфак, 1 Селянське питання 
у Законодавчій 
комісії імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

35 1907 Бархін 
Костянтин 

Іст.-філ., 3 Листування князя 
В’яземського 
та  Тургєнєва у 
період 1824–1836 
років як історико-
літературний 
матеріал 

проф. В. М. Істрін, 
каф. історії руської 
мови та літератури

36 1908 Бархін 
Костянтин 

Іст.-філ., 4 Вплив 
Чернишевського на 
критико-літературну 
діяльність 
Добролюбова

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

37 1909 Ісакович 
Володимир 

Іст.-філ., 4 Роль Байрона в 
історії англійського 
романтизму

прив.-доц. 
В. Ф. Лазурський, 
каф. історії 
загальної 
літератури
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38 1910 Зайдман Моїсей Іст.-філ., 3 Ф. І. Достоєвський у 
західноєвропейській 
літературі

проф.
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

39 1911 Голуб Михайло Іст.-філ., 1 Вплив ідей 
Монтеск’є на 
законодавчу роботу 
національних зборів 

прив.-доц. 
В. Е. Крусман, 
каф. загальної 
історії

40 1911 Шатовський 
Мордко 

Іст.-філ., 4 Теорія пізнання 
Декарта

проф. М. М. Ланге, 
каф. філософії

41 1913 Флоровський 
Георгій

Іст.-філ., 3 Розробка міфу про 
Амфітріона у давній 
та новій драмі

проф. 
Б. В. Варнеке, каф. 
класичної філології

42 1915 Блюменфельд 
Давид

Юрфак, 3 Початкові роки 
Рішельєвського 
ліцею

проф. 
І. А. Линниченко, 
каф. руської історії

43 1915 Трейгерд Йосиф Юрфак, 4 Джерела Соборного 
Уложення 
царя Алєксєя 
Михайловича

проф. 
О. Я. Шпаков,  
каф. історії 
руського права

44 1915 Недзельницький 
Віктор 

Юрфак, 3 Джерела Соборного 
Уложення 
царя Алєксєя 
Михайловича»

проф. 
О. Я. Шпаков,  
каф. історії 
руського права

Номінанти почесних відгуків

1 1870 Малінін 
Михайло

Юрфак, 4 Губернське та 
повітове правління 
від видання 
постанови про 
губернії та 
зміни, внаслідок 
запровадження 
земських закладів

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права

2 1877 Городецький 
Володимир

Іст.-філ., 1 Характеристика 
Фемістокла

проф. 
Л. Ф. Воєводський, 
каф. класичної 
філології

3 1880 Вирлан 
Олександр

Іст.-філ., 4 Нарис російського 
народного та 
історичного 
орнаменту

проф. 
Н. П. Кондаков, 
каф. теорії та 
історії мистецтв

4 1883 Акімов Андрій Юрфак, 4 Про селянське 
землеволодіння в 
Росії у ХVII–XVIII cт.

проф. 
Ф. І. Леонтович, 
каф. історії 
руського права
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5 1884 Ходровер Фроїм Юрфак, 4 Історія санітарного 
законодавства на 
Заході та в нас

прив.-доц. 
В. С. Садовський, 
каф. поліцейського 
права

6 1888 Бланк Еммануїл Юрфак, 3 Про заклад за 
римським правом

проф. 
І. Г. Табашніков, 
каф. римського права

7 1888 Інбер Яків Юрфак, 4 Міжнародні 
відносини Росії 
за царювання 
імператриці 
Єкатерини ІІ

проф. 
І. О. Івановський, 
каф. міжнар. права

8 1891 Добровольський 
Іван

Іст.-філ., 3 Утворення 
та розвиток 
числівників в 
індоєвропейських 
мовах

проф. В. І. Шерцль, 
каф. порівняльної 
граматики 
індоєвропейських 
мов

9 1891 Рапопорт Ілля Іст.-філ., 3 Утворення 
та розвиток 
числівників в 
індоєвропейських 
мовах

проф.
В. І. Шерцль, 
каф. порівняльної 
граматики 
індоєвропейських 
мов

10 1895 Бондіні Людвіг-
Франц

Юрфак, 4 Візантійське 
право як джерело 
Уложенія 1648 року 
та новоуказних 
статей

проф. 
В. В. Сокольський, 
каф. історії руського 
права

11 1895 Ніколаєв Антін Іст.-філ., 4 Питання про 
глаголіцу після 
Шафарика

проф.
О. О. Кочубинський, 
каф. слов’янської 
філології

12 1897 Вілінський 
Сергій

Іст.-філ., 2 Російські народні 
заклинання та 
відношення їх 
до заклинальних 
молитов книжкових 
джерел

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури
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13 1897 Джакелі 
Костянтин

Іст.-філ., 2 Пьєр Бейль як 
представник 
історичного 
скептицизму

проф. Р.  Ю.  Віппер, 
каф. загальної історії

14 1898 Сахаров 
Володимир

Іст.-філ., 3 Свідчення 
життєпису Оттона 
Бамберзького 
про балтійських 
сдлов’ян

прив.-доц. 
Ф. В. Режабек, 
каф. загальної 
історії

15 1903 Волонтир 
Георгій

Іст.-філ., 4 Історія створення 
та постановок 
«Ревізора» 

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

16 1912 Петрович 
Олександр

Іст.-філ., 3 Місце і значення 
А. Чехова в 
історії російської 
літератури

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

17 1912 Баткіс Леонід Юрфак, 1 Місце і значення 
А. Чехова в 
історії російської 
літератури

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

18 1913 Добродєєв 
Георгій

Юрфак, 4 Російсько-Японська 
війна та міжнародне 
право

проф. 
П. Є. Казанський, 
каф. міжнародного 
права

19 1915 Смірнов Федір Юрфак, 2 Джерела Соборного 
Уложенія 
царя Алєксєя 
Михайловича

проф. О. Я. Шпаков, 
каф. історії руського 
права

20 1919 Додул Петро Іст.-філ., 4 Основні мотиви 
художньої творчості 
Л. М. Толстого

проф. 
В. М. Мочульський, 
каф. історії руської 
мови та літератури

21 1919 Занчевський 
Олександр

Іст.-філ., 4 Князь Щербатов. 
Основи його 
світогляду

проф. 
А. В. Флоровський, 
І. А. Линниченко,
каф. руської історії
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діяльності 1909 р.
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МЕДАЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДЕССЫ (КОНЕЦ 
ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.) 

Цель этой статьи – исследование функционирования в системе высшего 
образования Одессы конца XIX – начала ХХ вв. формы самостоятель-
ной работы студентов, которая заключалась в написании студентами на-
учных исследований на историческую тематику, за лучшие из которых 
они получали медали и почетные отзывы. Исследована история Ново-
российского университета – единственного классического университета 
в указанное время не только на территории Южной Украины, но и на 
огромных просторах южных губерний Российской империи. Нами выяв-
лено 125 тем, которые преподаватели предложили студентам в качестве 
медальных с 1870-х по 1919 г. Из них 87 тем нашли своих авторов. 38 тем 
так и не были проработаны, несмотря на то, что ряд из них предлагались 
преподавателями несколько лет подряд. На протяжении всей истории НУ 
было зафиксировано 123 случая награждения 118 студентов: 57 – золо-
тыми медалями, 44 – серебряными, 21 – почетными отзывами. Только  
5 студентов получали награды дважды за разные работы. М. Попружен-
ко дважды получил золотые медали. М. Г. Попруженко и В. М. Мочуль-
ский были как авторами студенческих работ, так и авторами отзывов на 
студенческие работы, уже в качестве профессоров. М. Е. Слабченко был 
номинантом золотой и серебряной медалей, Б. В. Вахевич и К. Б. Бар-
хин получили по две серебряные каждый. С. Вилинский получил одну 
золотую медаль и почетный отзыв. Работы на историческую тематику 
подготовили 23 студента юрфака. 9 из этих студентов написали 10 ра-
бот на темы, предложенные преподавателями историко-филологическо-
го факультета. 41 тема была посвящена истории Западной Европы, 34 – 
истории России. Только труд Д. Блюменфельда о первом этапе развития 
Ришельевского лицея посвящен краеведению. 7 тем можно трактовать 
как украиноведческие, т. к. они посвящены событиям, явлениям, учреж-
дениям, которые происходили и находились на территории Украины, или 
украинским деятелям. Особенно выразительна украиноведческая со-
ставляющая в работах деятелей украинского национального движения в 
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Одессе М. Слабченко и П. Клепацкого. Рукописи 15 работ были изданы. 
Таким образом, в Одесском университете существовала стабильная си-
стема вовлечения студентов в научную деятельность, которая никоим об-
разом не уступала аналогичным системам в других университетах. 

Ключевые слова: высшее образование, Одесса, университет, студенты, 
медальные труды, историческая наука.
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Odesa I. I. Mechnikov National University,
12 Elisavetynska St., Odesa, 65082, Ukraine
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MEDAL WORKS ON HISTORICAL THEMATICS IN THE 
HIGHER EDUCATION SYSTEM OF ODESA (END OF THE 19th – 
BEGINNING OF THE 20th CENTURY)

Summary
The history of higher education is one of the traditional directions of histori-
cal research in Ukraine. Each of the educational institutions has an incentive 
to learn their own history in the form of a pragmatic reason – in the mass 
consciousness the longevity of the institution is a kind of high quality certi-
fication. The tradition of studying the history of University education started 
in the days of the existence of classical higher educational institutions on oc-
casion of their anniversaries. A promising task of historiographical researches 
is the study of the history of historical education, because it was a significant 
part of the historiographical process and an integral part of historical science. 
Knowledge of previous pedagogical experience can help to eliminate outdated 
shortcomings and to improve the modern education system.
The purpose of this article is to study the functioning of independent work 
form of students in the system of higher education in Odesa in the end of 
19th – beginning of 20th century, which was writing of scientific researches on 
historical subjects by students, for the best of which they received medals and 
honorary testimonials. The history of Novorossiya University, the only clas-
sical university in the specified time, both in the territory of southern Ukraine 
and in the vast expanses of the southern provinces of the Russian Empire, is 
investigated.
We have identified 125 topics that teachers offered to students as medal topics 
in the period from the 1870s to 1919. 87 of them found their authors. 38 topics 
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have not been worked out, despite the fact that a number of them were offered 
by teachers for several years in a row.
45 teachers, mainly professors: 35 from historical-philological and 10 from 
law faculties took part as authors of reviews in the process of formulating 
topics and nominating students. The greatest activity in attracting students 
to work independently had I. A. Lynnychenko (proposed 6 topics, 8 students 
have produced works, for which he received various degrees of difference), 
V. M. Mochulsky (6 topics, 7 students), F. I. Leontovych (5 topics, 8 students), 
F. I. Uspensky (4 topics, 7 students), O. O. Kotsubinsky and G. I. Peretyatkov-
ich (4 topics, 5 students everyone), R. Y. Vipper (3 topics, 7 students). A kind 
of record was set by Professor of law V. V. Sokolsky. He offered a topic only 
once, but 5 students responded and received different degrees of difference for 
their 5 works, while the greatest success of other teachers was 3 works from 
3 students on the same topic. In general, 25 topics were developed by two or 
more authors. Basically, teachers did not repeat any previously proposed top-
ics or topics of other teachers, for which students received medals. Only once 
the same theme was offered two years in a row and twice had success. This 
is the the topic of I. A. Lynnychenko «the Peasant question in the Legislative 
Commission of Catherine II», for which M. E. Slabchenko, and A. V. Floro-
vsky received silver and gold medals in 1906–1907.
According to the updated and significantly supplemented data, summarized 
in the Appendix at the end of the article, throughout the history of the NU 
123 cases of awarded 118 students were recorded: 57 of them received gold 
medals, 44 – silver, 21 – honorary reviews. Only 5 students received awards 
twice for different works. While M. Popruzhenko holds a unique record – he 
received twice the gold medals. In addition, only M. Popruzhenko and V. Mo-
chulsky were both authors of student works and the authors of reviews on 
student works when they became professors. M. Slabchenko, was nominated 
for the golden and silver medals, B. V. Vakhevych and K. B. Barkhin received 
two silver medals each. S. Vilinsky received one gold medal and an honorary 
review.
Works on historical subjects were prepared by the students of two (histori-
cal-philological and law) faculties of Novorossiya University. In general, the 
work on historical subjects has prepared 23 students of the faculty of law, for 
which they received medals and honorary reviews. 9 of these students wrote 
10 works on the topics proposed by the teachers of the faculty of history and 
philology. Works about the historical drama in Ancient Rome, Herzen, Riche-
lieu lyceum and Chekhov were obviously not connected with the legal issues 
and reflected the broad interests of the students. M. E. Slabchenko became the 
main star-historian of law school, he received two medals in the status of a 
student of law school for the work on the topics proposed by the Professor of 
the Department of Russian history I. Lynnychenko.
About 90% of the nominees for medals and honorary reviews were at that 
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time senior, 3rd and 4th year students. To the graduate-medalist his work was 
counted as the candidate’s dissertation. Against this background, expressive 
achievements of 4 freshmen that have been awarded to: law student M. Slab-
chenko and historian student M. Golub – silver medals; the student-historian 
V. Gorodetsky and law student L. Butkis – honorary reviews. They are all 
wrote their works on the topic given by the Professor of history and philology. 
According to geographical criteria, 41 topics are devoted to the history of 
Western Europe, 34 – to the history of Russia. At the same time, the D. Blu-
menfeld’s works on the first stage of development of the Richelieu Lyceum 
were an exception. None of the works presented for the medal were devoted 
to local history, which is perhaps the biggest difference from the modern his-
toriographical and pedagogical situation. Seven topics can be interpreted as 
Ukrainian studies, because they are dedicated to the events, phenomena and 
institutions in the territory of Ukraine. The Ukrainian component in the works 
of figures of the Ukrainian national movement in Odesa M. Slabchenko and 
P. Klepatsky is the most expressive. These 7 topics include two other works 
«The Russian historical ornament» and «Azov seat», in which a lot of atten-
tion was paid to the Ukrainian theme. 4 were extraterritorial, claiming broad 
generalizations. Manuscripts of 15 works were published. 
Thus, there was a stable system of involvement of students in scientific activi-
ties in Odesa University, which in no way inferior to similar systems in other 
universities.

Keywords: higher education, Odesa, university, students, medal works, his-
torical science.
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НАУКОВИЙ АРХІВ БОРИСА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЛУПАНОВА (1887–1959) У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА 

У статті на основі матеріалів особового архівного фонду Наукової біб-
ліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
висвітлено основні етапи життя, творчості й педагогічної діяльності 
Б. О. Лупанова. Вивчена література про Б. О. Лупанова й архівні до-
кументи дозволили реконструювати та доповнити біографію науковця. 
Деякі відомості біографії Б. О. Лупанова і його науково-публіцистичні 
праці вперше вводяться до наукового обігу.

Ключові слова: Б. О. Лупанов, педагог, літературознавець, мовознавець, 
особовий архівний фонд, архівний документ.

Посилений інтерес до відoмої особи та її рoлі в тій чи інший сфері 
людського буття в кoнкретно-істoричному контексті спoнукає сучасно-
го дослідника не просто написати біографію, перерахувати факти й по-
дії з життя та діяльності, а поглибленo вивчити осoбистісну сутність, за-
лучаючи ширoкий спектр джерел, у першу чергу архівні документи, які 
допoмагають вивченню осoбистісно-індивідуальнoго змісту конкретнoї 
особи, дозволяють пoяснювати причини і наслідки у біoграфічних фактах. 

На наш погляд, недостатньо дослідженою є постать вихованця Но-
воросійського університету, літературознавця, мовознавця, фахівця з 
романо-германської філології Бориса Олександровича Лупанова (1887–
1959). На перший погляд пересічний педагог і філолог, проте, докладно 
ознайомившись із життям та діяльністю вченого, перед нами постає лю-
дина, наділена непересічними oрганізаторськими та інтелектуальними 
здібнoстями, грoмадською ініціативoю, обдарoваний хистoм науковця, 
письменника та педагoга. 

©  Т. М. Шершун, 2018
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Історія надходження особистої книгозбірні та документального комп-
лексу Б. О. Лупанова до Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова маловідома. У літературі побутує 
думка, що архів професора надійшов до Наукової бібліотеки Одеського 
державного університету в 1960 р. разом із книжками вже після смерті 
Б. О. Лупанова (у 1959 р. – Т. Ш.) [10, с. 11; 6, с. 278]. Проте, серед бібліо- 
течної документації у звітах про роботу Наукової бібліотеки за 1958 р. 
знаходимо: «…работниками отдела книжных фондов была разобрана 
часть фонда професора Лупанова – 400 ед., было выделено в обмен и 
1000 ед. для обработки», гадаємо, що книжкова колекція  потрапила до 
бібліотеки раніше за 1959 р. [3, с. 4]. Уже в 1960 р. звітували, що «ра-
зобран и проклассифицирован фонд Лупанова, насчитывающий более 
3.000 единиц» [4, с. 24]. Ми припускаємо, що ще за життя Б. О. Лупанов 
передав частину книг до університетської бібліотеки особисто, а залиш-
ки надійшли вже після його смерті.

Попереднє розбирання документального комплексу Б. О. Лупа-
нова розпочала у 1980-х рр. бібліотекар Є. В. Савельєва, уже в 2016–
2017 рр. було проведено планову роботу з систематизації та опису фон-
ду Б. О. Лупанова співробітниками відділу рідкісних книг та рукописів 
Д. В. Ревенко та Т. М. Шершун. Наприкінці 2017 р. особовий архівний 
фонд Б. О. Лупанова був оприлюднений і доступний для використан-
ня дослідниками, а опис (реєстр) фонду розміщений на сайті Наукової 
бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: 
http://liber.onu.edu.ua/muzeum/Lupanov.pdf. До опису (реєстру) особово-
го архівного фонду Б. О. Лупанова внесено 19 одиниць зберігання, які 
налічують 380 документів, розміщених на 1926 аркушах. Частина доку-
ментів архіву експонувалася на віртуальній виставці з нагоди 130-річчя 
з дня народження фондоутворювача http://liber.onu.edu.ua/pdf/vistavki/
lupanov_130.pdf. [8].

Особовий архівний фонд Б. О. Лупанова невеликий за обсягом і міс-
тить мало особистих документів, вважаємо, що невдовзі до смерті вче-
ний знищив значну частину біографічних матеріалів й особисте листу-
вання. Цікаво, що тривалий час було невідоме фотографічне зображення 
Б. О. Лупанова, лише під час розбирання архіву у 2017 р. була виявле-
на невелика фотокартка розміром 2,8×3,5 у поганому стані з особистої 
справи 40-х рр. ХХ ст. для ВАКу на присудження вченого звання профе-
сора [2, од. зб. 16, арк. 41] (іл. 2). 

Фонд складається з рукописних неопублікованих матеріалів (пере-
важно автографів Б. О. Лупанова), конспектів лекцій, рукописів наукових 
робіт, матеріалів, пов’язаних із педагогічною діяльністю, листування. 
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Архів умовно можна розділити на 3 частини: документи біографічно-
го характеру; документи службової та громадської діяльності; творчий 
доробок Б. О. Лупанова. Слід відзначити, що частиною особового ар-
хівного фонду Бориса Олександровича Лупанова стали документи його 
батька Олександра Григоровича Лупанова [2, од. зб. 7].

За матеріалами особового архівного фонду Б. Лупанова спробуємо 
відстежити, доповнити відомі та невідомі сторінки його життя й науко-
во-педагогічної діяльності.

Борис Олександрович Лупанов народився 17 серпня 1887 р. в Ізма-
їлі в родині спадкового дворянина Олександра Григоровича Лупанова. 
Його мати Ганна Логіновна – дочка ізмаїльського священика Л. Коли-
новського [2, од. зб. 1, арк. 1; од. зб. 7].

У 1897–1906 рр. Б. О. Лупанов навчався у гімназії імені імператора 
Олександра III у Болграді (іл. 3). В архіві зберігається значна кількість 
його гімназійних зошитів [2, од. зб. 3, 4] (іл. 4). У 1906 р. Б. О. Лупа-
нов вступив на словесне відділення історико-філологічного факуль-
тету Новоросійського університету. У 1910 р. він закінчив навчання в 
університеті з дипломом першого ступеня [2, од. зб. 5, арк. 5] (іл. 5). 
В університеті Б. О. Лупанов прослухав курси з російської літератури, 
західно-європейської літератури, мовознавства, санскриту, порівняльної 
граматики, церковно-словянської мови, польської мови та літератури, 
слов’яно-російської палеографії і т. д., середній бал залікового свідоцтва 
Б. О. Лупанова складав «весьма удовлетворительно», що за трибальною 
системою оцінювання відповідає сучасній оцінці «відмінно» [2, од. зб. 5, 
арк. 20] (іл. 6).

Скоріш за все після закінчення університету Б. О. Лупанов прагнув 
стати університетським викладачем, тому що готувався до магістерських 
іспитів. Про це свідчить лист від 25.06.1914 р. до невідомого адресата, 
у якому Б. О. Лупанов згадував про консультацію в Києві з професо-
ром, обговорення «програми» (магістерської дисертації – Т. Ш.), він за-
свідчував, що «…экзамены, несомненно, буду держать…» [2, од. зб. 18, 
арк. 3, 3 зв.]. Припускаємо, що події Першої світової війни та політичні 
події в Російській імперії змусили Б. О. Лупанова відкласти свої наміри 
і почати викладати у гімназіях та училищах.

Після закінчення університету Б. О. Лупанов викладав в Одеській жі-
ночій гімназії Ніни Антонівни Бутович на вул. Новосельського (Остро-
видова), 61 (нині в цій будівлі розміщається Одеське училище мистецтв 
і культури ім. К. Д. Данькевича) [2, од. зб. 15, арк. 3 зв.]. У жіночій гім-
назії Б. О. Лупанов викладав російську мову, словесність та педагогіку. 
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Із 1914 до 1920 рр. Б. О. Лупанов був лектором з історії всесвітньої літе-
ратури в Одеській консерваторії [2, од. зб. 15, арк. 6]. 

Протягом 20–30-х рр. ХХ ст. Б. О. Лупанов активно займався викла-
дацькою діяльністю в середніх навчальних закладах Одеси: Другій жіно-
чій гімназії, Одеській будпрофшколі № 1, Технікумі загальної і приклад-
ної хімії тощо. У той час викладачам дозволялося працювати за сумісни-
цтвом у декількох навчальних закладах. Перелік дисциплін, які викладав 
Б. О. Лупанов, вражає, а саме: російська мова та література, словесність, 
зарубіжна література, латинська та романо-германські мови, педагогіка, 
історія педагогіки, методика викладання російської мови, про що згадує 
у своїй автобіографії [2, од. зб. 16, арк. 5–5 зв.] (Дод. 1). Слід відзначити, 
що Б. О. Лупанов володів кількома мовами: грецькою, польською, ан-
глійською, німецькою, французькою, італійською, латинською мовами, 
вивчав іспанську та санскрит. 

Цікавий факт, що свого часу Б. О. Лупанов навчав Сергія Павловича 
Корольова (1907–1966), відомого конструктора космічних ракет, одного 
з основоположників практичної космонавтики. У 1922 р. С. П. Корольов 
вступив до Одеської будпрофшколи № 1, яка знаходилася на вул. Ста-
ропортофранківській, 18, де за сумісництвом Б. О. Лупанов викладав 
російську мову та літературу, курс античної літератури [2, од. зб. 15, 
арк. 21–23; 5, с. 39]. Сам С. П. Корольов згадував про літературні диспу-
ти, які влаштовував Б. О. Лупанов – шанувальник Л. М. Толстого, любов 
до якого він прищепив С. П. Корольову на все життя [7, с. 117].

Паралельно з викладацькою діяльністю Б. О. Лупанов готувався до 
складання іспитів на отримання професорського звання У 1919 р. склав 
магістерські екзамени. Радою професорів Новоросійського (Одесь-
кого) університету Б. О. Лупанов був обраний і затверджений доцен-
том кафедри історії західноєвропейських літератур і мов [2, од. зб. 15, 
арк. 7-8, 10]. Як доцент, пізніше – професор, Б. О. Лупанов працював 
у колишньому Новоросійському (Одеському) університеті, а після його 
закриття – у Гумобіні (Інституті гуманітарно-суспільних наук), викла-
дав загальні та спеціальні курси історії західноєвропейських літератур 
і мов [2, од. зб. 15, арк. 12]. Після закриття Гумобіну Б. О. Лупанов ви-
кладав переважно іноземні мови у вищих навчальних закладах міста: 
Інституті народного господарства, Музичній консерваторії, Медичному 
інституті, у відновленому Одеському державному університеті, Одесь-
кому державному педагогічному інституті іноземних мов тощо. Із 1921 
до 1924 рр. був професором загальної літератури в Одеському Інсти-
туті народного господарства, у якому також викладав італійську мову  
[2, од. зб. 15, арк. 13–14]. 
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У 1924 р. конкурсною комісією Б. О. Лупанов був обраний до складу 
викладачів Медичного інституту з дорученням читати курс латинської 
мови [2, од. зб. 15, арк. 32; од. зб. 17, арк. 1]. 

У 1930 р. Б. О. Лупанов подавав заяву на ім’я директора Державної 
наукової бібліотеки (нині – ОННБ) про прийняття його до складу співро-
бітників, але документів про те, що він був прийнятий на роботу в осо-
бовому архівному фонді Б. О. Лупанова немає [2, од. зб. 15, арк. 28–30].

Із січня 1931 р. Б. О. Лупанов – доцент кафедри всесвітньої літератури 
Одеського інституту народної освіти (ОІНО). У 1932 р., після відкриття 
в Одеському медичному інституті кафедри мов, на конкурсній основі він 
був обраний завідувачем кафедри, викладав латинську та німецьку мови 
[2, од. зб. 15, арк. 13–14]. Водночас керував семінаром латини для під-
готовки викладачів до кандидатського мінімуму [2, од. зб. 17, арк. 23]. 
Із квітня 1933 р. Б. О. Лупанов – доцент Одеського обласного філіалу 
Всеукраїнської промакадемії, а з 1934 р. – професор [6, с. 279]. 

У 1938 р. Б. О. Лупанов був запрошений на посаду завідувача кафед-
ри романської філології у щойно відкритому Одеському державному пе-
дагогічному інституті іноземних мов, після її закриття очолив кафедру 
мовознавства цього ж закладу [2, од. зб. 16, арк. 31; од. зб. 17, арк. 38]. Із 
жовтня 1940 р. Б. О. Лупанов – заступник директора інституту з наукової 
та навчальної роботи [2, од. зб. 16, арк. 12]. З 10 вересня 1941 р. викону-
вав обов’язки директора інституту, організував евакуацію інституту до 
Маріуполя [2, од. зб. 16, арк. 8].

Відомо, що в період окупації Б. О. Лупанов залишався в Одесі, ви-
кладав латинську мову в Одеському медичному інституті [6, с. 279]. Се-
ред документів особового фонду Б. О. Лупанова знаходимо відомості, 
що під час війни, улітку 1941 р,. він підлягав евакуації разом з Одесь-
ким державним педагогічним інститутом іноземних мов до Маріуполя  
[2, од. зб. 16, арк. 15–16], а також з Медичним інститутом до Ростова  
[2, од. зб. 16, арк. 17]. Проте, з невідомих причин він залишився в місті.

Серед матеріалів особового архіву Б. О. Лупанова відсутні будь-які 
документи післявоєнного часу і до смерті вченого у 1959 р., можливо, 
що вони були знищені фондоутворювачем з невідомих причин. Зберіг-
лися тільки деякі особисті листи від 1951 р. [2, од. зб. 16, арк. 5]. Усі 
відомості, які ми знаємо про фондоутворювача за цей період, почерпнуті 
з офіційних документів установ, де він працював, та анкетних даних, 
складених власноруч Б. О. Лупановим [1, од. зб. 700]. Відомо, що з 1 ве-
ресня 1945 р. по 24 травня 1947 р. він викладав курси історії західно-
європейської літератури і загального мовознавства в Одеському держав-
ному університеті (нині – ОНУ), паралельно викладав латинську мову 
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в Одеському медичному інституті. 15 січня 1947 р. звільнений з ОДУ 
у зв’язку з забороною праці за сумісництвом. Із цього часу й до 1959 р. 
Б. О. Лупанов викладав тільки в медінституті [1, од. зб. 700; 6, с. 279].

Відома одеська адреса фондоутворювача. Із 20-х рр. ХХ ст. і до кінця 
свого життя Б. О. Лупанов проживав з батьками на вул. Новосельсько-
го (Островидова), буд. 51, кв. 12 [2, од. зб. 16, арк. 25 зв.] (іл. 7). Після 
смерті останніх (батько помер у 1921 p., мати – у 1939 р.)  Б. О. Лупанов 
проживав самотньо [2, од. зб. 15, арк. 15].  

Найціннішу частину архіву складають неопубліковані науково-пуб- 
ліцистичні праці професора Б. О. Лупанова, які збереглися у великих 
шкільних зошитах з рукописним та машинописним текстом. Основні 
праці: «Л. Н. Толстой об искусстве», «Из прошлого романских языков: 
Исторические очерки некоторых фонетических явлений романских 
языков» [2, од. зб. 16, арк. 9] (іл. 8, 9). 

Збірка праць Б. О. Лупанова «Очерки и заметки» (Одесса, 1945) 
(іл. 10) представляє собою зошит з машинописним текстом – зібрання 
більшості робіт автора, у яку ввійшли такі роботи: «Л. Н. Толстой об 
искусстве», «Наш первый университет – Михаил Васильевич Ломоно-
сов», «Литературная деятельность митрополита Иоанна ІІ-го», «Дошек-
спировский Гамлет», «Александро Мандзони (Жизнь и литературная 
деятельность), «Древнерусская литература Киевского периода XI–XIII 
веков» – П. В. Владимирова», «В. Садовник. «Хрестоматия для изуче-
ния исторической словесности». Вып. 2 (рецензия)», «Латинский язык в 
Медицинских Высших Учебных Заведениях (Методика преподавания)»  
[2, од. зб. 16, арк. 9] (Дод. 2). 

Великий інтерес представляє праця «Воззрение Л. Н. Толстого на роль 
и значение искусства», підготовлена як кандидатська робота після закін-
чення Новоросійського університету [2, од. зб. 8, 9, арк. 41]. Перший варі-
ант її не зберігся, але в архіві є праця «Л. Н. Толстой об искусстве», скоріш 
за все це перероблений текст дисертації, представляє собою авторський 
аналіз твору Л. М. Толстого «Что такое искусство?» [2, од. зб. 9, арк. 4–54]. 
Б. О. Лупанов погоджувався з Л. М. Толстим, що мистецтво має вислов-
лювати та заохочувати найкращі почуття людства, проте обурювався, що 
Л. М. Толстой перекручував сенс кращих художних творів світового мис-
тецтва, таврував видатних художників, ображав пам’ять Шекспіра, Гете та 
ін. На його думку, саме така позиція Л. М. Толстого робить його самотнім 
у поглядах на мистецтво [2, од. зб. 9, арк. 53]. 

В особовому архівному фонді Б. О. Лупанова також зберігаються 
його науково-публіцистичні твори, рецензії з окремих питань західно-
європейської та давньоруської літератури, конспекти лекцій та інші ру-
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кописи (іл. 11). Серед них критичний розбір праці історика літератури 
П. В. Владимирова «Древнерусская литература Киевского периода XI-
XIII веков», яка вийшла друком у 1900 р. [2, од. зб. 9, арк. 156–205]. 
Б. О. Лупанов високо оцінив це дослідження як грунтовне вивчення дав-
ньоруських пам’яток літератури й кращий посібник для вивчення літе-
ратурних творів допетровської старовини [2, од. зб. 9, арк. 205].

Інша наукова праця Б. О. Лупанова «Из прошлого романских языков: 
Исторические очерки некоторых фонетических явлений романских 
языков» представляє собою рукопис в загальному зошиті в трьох при-
мірниках. Припускаємо, що вона переписана студентами професора з 
авторських чернеток, тому що написана чітким каліграфічним почерком, 
який суттєво відрізняється від автографу власника [2, од. зб. 8, арк. 5] 
(іл. 9). Це грунтовне наукове дослідження романських мов: італійської, 
румунської, рето-романської, французької, провансальської, іспанської 
та португальської з залученням порівняльно-історичного методу. Порів-
нюючи між собою фонетику цих мов, Б. О. Лупанов наводив як приклад 
історію походження голосних і приголосних звуків, склав детальні фо-
нетичні порівняння звуків [2, од. зб. 8, арк. 22]. У кінці дослідження по-
дано солідну бібліографію [2, од. зб. 8, арк. 140–145]. На думку автора, 
його нарис може слугувати практичним та довідковим посібником як до-
слідникам романських мов, так і викладачам курсів романської філогогії 
та порівняльної граматики [2, од. зб. 8, арк. 138].

Серед комплексу документів особового архівного фонду Б. О. Лупа-
нова відсутні щоденники чи інші документи мемуарного характеру, які 
дозволили б нам простежити його формування в родинному середовищі; 
визначити події, які стали вирішальними у виборі професії або світо-
глядних засад; особистісні характеристики; спонукальні мотиви твор-
чих злетів та невдач, поведінку в різноманітних життєвих обставинах 
і взаємостосунки з оточенням. Такі джерела, безсумнівно, дозволяють 
відтворити багатогранний соціально-психологічний портрет, відобрази-
ти «живу» людину в сукупності всіх притаманних їй особистісно люд-
ських даних, а не традиційно формалізовану датами та заслугами по-
стать. Незважаючи на обставини, той комплекс документів, які ми маємо 
в особовому архівному фонді Б. О. Лупанова, дозволяє нам достатньо 
широко вивчити життєвий та творчий шлях фондоутворювача. 

Матеріали особового архівного фонду Б. О. Лупанова – важливе дже-
рело вивчення наукової та педагогічної спадщини вченого, причетного 
до становлення та діяльністі багатьох наукових і навчальних установ 
Одеси першої половини ХХ ст. Зазначимо, що архівний фонд Б. О. Лу-
панова, введений до наукового обігу нещодавно, науковцями системно 



169

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

не досліджений. Архівна спадщина професора Б. О. Лупанова представ-
ляє безсумнівний інтерес для дослідників гуманітарного профілю.
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ДОДАТКИ 

Додаток № 1

Curriculum vitae*

Лупанов, Борис Александрович. Родился в 1887 г. В 1910 г. Окончил 
курс Словесного отделения Историко-Филологического факультета быв. 
Одес. Новороссийского университета. С 1910 по 1920 г. состоял препо-
давателем средних учебных заведений гор. Одессы, преподавал латин-
ский язык, русский язык и литературу, методику преподавания русского 
языка, историю, педагогику.

С 1914 по 1920 г. состоял лектором истории Всеобщей литературы в 
Одес. Государственной Консерватории. Параллельно с преподавательской 
работой готовился к экзаменам для получения профессорского звания.

В 1919 г. закончил по правилам, установленным дореволюционным 
университетским Уставом, сдачу называвшихся тогда магистерских ис-
пытаний по истории Всеобщей литературы и романо-германских язы-
ков. Советом профессоров быв. Одес. Новороссийского университета 
был избран и утверждён приват-доцентом по кафедре Истории западно-
европейских литератур и языков.

В качестве доцента, затем профессора читал в бывшем Новороссий-
ском Университете, а после его закрытия в Гуманитарно-Общественном 
Институте (Гумобин) общие и специальные курсы истории западно-ев-
ропейских литератур и языков. По закрытию Гумобина перешёл глав-
ным образом на преподавание иностранных языков в высших учебных 
заведениях.

В 1924 г. Конкурсной комиссией был избран в число преподавателей 
Одесского Гос. Медицинского Института с поручением чтения курсов 
латинского языка.

В 1932 г. по открытии в этом Институте кафедры языков снова Кон-
курсной комиссией был избран заведующим этой кафедры.

В 1938 г. с момента открытия Одес. Государ. педагогического инсти-
тута иностранных языков был приглашён на должность заведующего 
кафедрой романской филологии, а по закрытии последней принял на 
себя обязанности заведующего кафедрой общего языковедения. Кроме 
того, в настоящее время состою заместителем директора по научной и 
учебной части указанного Института.

Имею труды:
«Воззрения Л. Н. Толстого на роль и значение искусства (кандидат-

ская работа при окончании университета);
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«Предшественники Гамлета»;
«Методика преподавания латинского языкы в Мед. Вузах»;
«Из прошлого Романских языков» (Исторические очерки), Ія

 ч. – «Ис-
торический обзор развития гласных романских языков» (4 главы)

ІІя ч. – «Исторический обзор развития согласных звуков романских 
языков» (3 главы)

Имеется ещё несколько работ по истории древней и новой русской 
литературы и рецензий.

Б. Лупанов
6/10.1940 
 Одесса, ул. Островидова, д. № 51, кв. 12    

 

*(в перекладі з лат. – «хід життя») – короткий опис життя і професійних 
навичок.

Архів НБ ОНУ, ф. 7 (Лупанов Борис Олександрович, особовий фонд), 
од. зб. 16, арк. 5–5 зв.

Додаток № 2

СПИСОК
научных трудов Б. А. Лупанова

«Из прошлого Романских языков» (Исторические записки из области во-
кализма и консонантизма Романских языков)

Л. Н. Толстой об искусстве.
(Воззрения Л. Н. Толстого на роль и значение искусства).

«Наш первый университет» – Михаил Васильевич Ломоносов
Литературная деятельность митрополита Иоанна ІІ-го.
Дошекспировский Гамлет
Александро Мандзони
(Жизнь и литературная деятельность).

«Древнерусская литература Киевского периода XI-XIII веков» – 
П. В. Владимирова.
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В. Садовник. «Хрестоматия для изучения исторической словесности». 
Вып. 2 (рецензия).

Латинский язык в Медицинских Высших Учебных Заведениях (Методи-
ка преподавания).

Имеется еще несколько работ по истории древней и новой русской лите-
ратуры и рецензий.

(підпис)     (Б. А. Лупанов)
6/ІІ-1945 г. Одесса

Архів НБ ОНУ, ф. 7 (Лупанов Борис Олександрович, особовий фонд), 
од. зб. 2, арк. 2
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Іл. 4. Гімназійні зошити Б. Лупанова (Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 3, 4).
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Іл. 6. Копія залікового свідоцтва студента словесного відділення історико-
філологічного факультету Імператорського Новоросійського університету 

Б. Лупанова 
(1 квітня 1910 р.) (Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 5. Арк. 20, 20 зв.).

Іл. 7. Вул. Новосельського (Островідова), будинок № 51 – будинок в якому жив 
Б. О. Лупанов.
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Іл. 8. Рукопис праці Б. О. Лупанова «Л. Н. Толстой об искусстве» 
(Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 9. Арк. 5-54).

Іл. 9. Рукопис праці Б. О. Лупанова «Из прошлого романских языков: 
Исторические очерки некоторых фонетических явлений романских языков» 

(Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 8).

Іл. 10. Збірка праць Б. О. Лупанова «Очерки и заметки» (Одесса, 1945) 
(Одесса, 1945) (Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 9)

   
Іл. 11. Фрагмент критичної роботи та конспекту лекцій Б. О. Лупанова 

(Архів НБ ОНУ. Ф. 7. Од. зб. 9).
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НАУЧНЫЙ АРХИВ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЛУПАНОВА (1887–1959) В ФОНДАХ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА

В статье на основе материалов личного архивного фонда Научной би-
блиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечни-
кова изложены основные этапы жизни, творчества и педагогической 
деятельности Б. А. Лупанова. Изученная литература о Б. А. Лупанове 
и архивные документы позволили реконструировать и дополнить био-
графию ученого. Некоторые сведения биографии Б. А. Лупанова и его 
научно-публицистические работы впервые вводятся в научный оборот. 
Материалы личного фонда Б. А. Лупанова являются важным источником 
изучения его научного и педагогического наследия ученого, причастно-
го к становлению и деятельности многих учебных учреждений Одессы 
первой половины ХХ в.

Ключевые слова: Б. А. Лупанов, педагог, литературовед, языковед, 
личный архивный фонд, архивный документ.
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THE SCIENTIFIC ARCHIVE OF BORIS OLEKSANDROVICH 
LUPANOV (1887–1959) IN THE FUNDS OF THE SCIENTIFIC 
LIBRARY OF ODESA I. I. MECHNIKOV NATIONAL 
UNIVERSITY

Summary
The article focuses on the main stages of life, creativity and pedagogical 
activity of Boris Lupanov on the basis of materials of his personal archive fund 
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of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University. In the 
10-20’s of the 20th century B. O. Lupanov used to go to secondary schools 
of Odesa, in the 20’s and 50’s  of the 20th century he was studying at higher 
educational institutions: the Novorossiya (Odesa) University and its successors 
– the Institute of Public Education, the Institute of Humanities and Social 
Sciences, the restored Odessa State University, the Music Conservatory, the 
Medical Institute, the Odesa State Pedagogical Institute of Foreign Languages, 
etc. He is took an active part in the formation and development of education in 
Odesa. The studied literature about him and the archival documents allowed 
to reconstruct and supplement the biography of the scientist. Some of the facts 
of the biography of B. O. Lupanov and his scientific journalistic works are 
introduced into scientific circulation for the first time.
The most valuable part of the archive is the unpublished scientific-journalistic 
works of Professor B. O. Lupanov preserved in manuscripts. Among the docu-
ments of the fund there are no diaries or any other documents of a memoir 
type that would allow us to learn about the ideological foundations and per-
sonal characteristics of the scientist.
The materials of the B. O. Lupanov personal archive fund are an important 
source of studying the scientific and pedagogical heritage of the scientist who 
was involved in the formation and activity of many scientific and educational 
institutions of Odesa in the first half of the 20th century. It should be noted 
that the B. O. Lupanov archive fund was recently introduced to a scientific re-
search, the scientist has not been systematically studied. The archival heritage 
of Professor B. O. Lupanov is of great interest for humanitarian researchers.

Keywords: B. O. Lupanov, documents of personal origin, personal archives, 
fund, pedagogy, literary critic, linguist.
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ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ У КОЛЕКЦІЇ 
UCRAINICA (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
І. І. МЕЧНИКОВА)

У статті подано характеристику збірників української фольклористики 
XIХ ст. із «розпорошеної» колекції Ucrainica у фондах Наукової бібліо-
теки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надає-
ться короткий аналіз примірників, зібраних і виданих Г. С. Ількевичем, 
Ф. Боденштедтом, А. Л. Метлинським, М. А. Маркевичем, П. С. Єфи-
менком, Я. Ф. Головацьким.

Ключові слова: українська книга, Ucrainica, Український відділ, украї-
нська фольклористика.

На початку 20-х рр. ХХ ст. у в Центральній науковій бібліотеці (у 
1924–1930 рр. таку назву мала сучасна Наукова бібліотека Одеського на-
ціонального університету імені І. І. Мечникова) було організовано окре-
мий відділ української книги – Український кабінет, метою якого стало 
збирання та комплектування українського книжного фонду. У 1925 р. 
кабінет було переорганізовано в Український відділ – Ucrainica. Відпо-
відно до даних від 1928 р. загальна кількість книг у відділі становила 
приблизно 50 тис. одиниць, 25 тис. назв [1, с. 143]. До відділу Ucrainica 
зараховували книги, надруковані українською та іншими мовами, які 
стосувалися історії України, історії розвитку українського мовознавства 
та літератури [2, с. 117]. Про належність примірників до фонду свідчить 
штамп «UKRAINICA» (іл. 1), що розміщується переважно на титульно-
му аркуші чи на верхній кришці палітурки.

У сучасній Науковій бібліотеці Одеської національного університе-
ту імені І. І. Мечникова книги з колекції Ucrainica не складають окре-
мий відділ, а розпорошені у фондах. Шляхом фронтального перегляду 
книжкового фонду бібліотеки співробітниками відділу рідкісних книг та 
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рукописів проводиться робота з реконструкції українського книжкового 
зібрання. На сьогодні встановлено близько двохсот примірників зі штам-
пом «UCRAINICA». За тематикою це книги з історії, історії українського 
мовознавства та літератури. Вагому частину Українського відділу скла-
дають зібрання зразків українського фольклору. Початок XIХ ст. ознаме-
нувався появою перших значних теоретичних праць у галузі української 
фольклористики та збірників усної народної творчості. Серед них кни-
ги київських, харківських, львівських, одеських та закордонних видав-
ництв. У нашій статті розглянемо найбільш цікаві примірники збірників 
української народної словесності, які зберігаються у фондах Наукової 
бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Одним із перших дослідників, який почав цікавитися, збирати та ви-
вчати  першоджерела української народної словесності, був Григорій 
Степанович Ількевич (1803–1841) – український фольклорист, етнограф 
і викладач, він добре володів польською, німецькою, російською мова-
ми, знав латинську та грецьку мови. У 1822–1835 рр. Г. Ількевич пра-
цював учителем у Коломиї та у 1835–1841 рр. – у Городенці. Із 1820 р. 
почав проводити етнографічні експедиції галицькими краями з метою 
зібрати народні пісні, прислів’я та приповідки. Перші його матеріали 
були надруковані у збірнику «Русалка Дністрова». Окрему збірку «Га-
лицкии приповедки и загадки» (1841) Г. Ількевич видав у Відні в ар-
мянській конгрегації мехитаристів. Друкарня з 1830 р. спеціалізувалася 
на виданні слов’янських книг. Редакторами збірками стали Іван та Яков 
Головацькі [6, с. 40]. На титульному аркуші примірника, що зберігається 
у фондах Наукової бібліотеки, є дарчий напис Якова Головацького: «В 
библиотеку Императорского Лицея в Одессе Я. Ф. Головацкий 1859 г.» 
(іл. 2), який той подарував Рішельєвському лицею.

Рукопис збірки до друку був готовий ще у 1838 р. Він містив 2225 при-
повідок, записаних польською латинкою, що мали відповідно німецький 
переклад, були розташовані за алфавітом принципом польської абетки. 
Видання було доручено Якову Головацькому у 1840 р., який, у свою 
чергу, передав рукопис своєму братові Івану до Відня. Іван і Яків Голо-
вацькі відповідально підійшли до роботи над збіркою. Вони додали до 
неї приповідки з власного архіву, які розташувалися на 115 сторінках 
книги, 60 загадок із відповідями, зібрані Іваном Білецьким, і виділили їх 
в окремий розділ. Наступне, що зробили брати – це замінили польську 
латиницю гражданським шрифтом, залишивши відповідне алфавітне 
розташування, вилучили паралельний німецький переклад приповідок 
та передмову. У 1841 р. «Галицкии приповедки и загадки» були надруко-
вани в типографії о. о. мехитаристів тиражем із 500 примірників.
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У 1845 р. у німецьких містах Штутгарт і Тюбінген вийшла дру-
ком збірка «Поетична Україна. Збірка малоруських народних пісень» 
(«Die Poetischie Ukraine. Sammlung Klein Russischer Volksiider») (дод.: 
7) німецькою мовою Фрідріха Боденштедта (1819–1892), професора 
слов’янських та старогрецької мов у Мюнхені, німецького письменника 
та перекладача.

Із 1840 р. Ф. Боденштедт переїхав до Москви, де працював домашнім 
учителем у родині князя Голіцина. У вільний від роботи час він займає-
ться вивченням слов’янської історії та культури. Тут він познайомився 
з поетом Василем Красовим (1810–1854), який читав йому лекції про 
відмінності між російським і українським фольклором. У 1843 р. Фрі-
дріх Боденштедт переїхав у Тбілісі, де працював домашнім учителем 
у родині кавказького намісника генерала Найдгарта. Інтерес до україн-
ської народної творчості у Ф. Боденштедта ще більше зростає завдяки 
знайомствам з інспектором Тифлійськой гімназії І. В. Росковшенком, 
другом Т. Шевченка, поетом О. Афанасьєвим-Чужбинським і польським 
письменником Т. Ладою-Заблоцьким, який займався вивченням україн-
ської історії та етнографії. Ф. Боденштедт розпочав власну роботу над 
перекладами слов’янської фольклористики німецькою мовою.

«Поетична Україна ...» стала першою спробою Ф. Боденштедта озна-
йомити німецького читача з українською поетичною культурою. Збірка 
складається з 33 ліричних пісень та 12 історичних дум, які розмістилися 
на 132 сторінках. У своїй передмові Фрідріх Боденштедт зазначав, що 
«ні в одній іншій країні дерево народної поезії не дає таких чудових 
плодів, як українське» [дод.: 7, с. VIII]. І за умови, якщо його робота 
буде  прийнята добре, він планував продовження подальшого видання 
грузинських, вірменських, татарських народних пісень. 

У розвитку української фольклористики важливою постаттю став 
Амвросій Лук’янович Метлинський (1814–1870) – фольклорист, етно-
граф, поет, мовознавець, видавець, професор Київського (1848–1849) та 
Харківського (1849–1854) університетів. Протягом усього життя він за-
ймався вивченням народної поезії не тільки як літературного, а й мовно-
го явища. Прикладом такої роботи дослідника став збірник «Народные 
южнорусские песни» (1854) (дод.: 3). Окрім власного доробку до збірки 
ввійшли пісні та думи, зібрані Миколою Білозерським (1833–1896) – на 
той час молодим 21-річним збирачем, журналістом, дослідником архівів 
чернігівських монастирів. На початку 1853 р. М. Білозерський взявся 
допомагати А. Метлинському впорядковувати думи та пісні. Збірка вміс-
тила в собі близько 1000 пісень. Видавець відмовився від алфавітного 
розташування пісень і розподілив їх відповідно до часу побутування в 
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народі в такому порядку: «Песни житейские» (колискові, любовні, ве-
сільні, сімейно-родинні, поминальні); «Песни годовые» (веснянки, ру-
сальні, купальські, петрівочні, косарські, гребецькі, жнивальні, осінні); 
«Песни и думы поучительные»; «Думы и песни былевые» (до часів коза-
цтва, з козацтва до Унії, від Унії до Богдана Хмельницького, часи Богдана 
Хмельницького, від початку і до кінця XVIII ст., невідомі часи); «Песни 
бытовые» (козацькі, чумацькі, бурлацько-сироцькі, солдатські, промис-
лові); «Песни шуточные». При остаточному відборі пісень А. Метлин-
ський надав перевагу тим, «что нигде не напечатано (кроме немногих 
исключений), и действительно достойны внимания. Не допуская про-
извола в составлении песень из нескольких вариантов …» [дод.: 3, с. 
Х]. У кінці збірки вміщено правила записування дум і пісень, які склав 
М. Білозерський, та список кобзарів (бандуристів) і лірників.

Особливість «Народных южнорусских песен» полягає в тому, що 
А. Метлинський як мовознавець звертав увагу на особливості фонетич-
них і лексичних явищ, і при записуванні текстів віддавав перевагу народ-
ній вимові, зберігаючи її оригінальність. У своїй передмові він окреслив 
основні цілі роботи над збіркою: «... представить сборник народных 
украинских песен, а не образцы местных изменений господствующего 
произношения» [дод.: 3, XI].

Отже, збірка «Народные южнорусские песни» за редакцією А. Мет-
линського стала класичним зразком видання народної пісенності, а ма-
теріали збірки залишаються цінною джерельною базою для досліджень 
українських пісень та народної культури.

Вагомий внесок у вивчення українського народного побуту зробив 
Микола Андрійович Маркевич (1804–1860) – історик, етнограф, фоль-
клорист, архівіст, поет, перекладач, музикант і композитор. Він зібрав 
багатий фольклорний матеріал у збірці «Обычаи, поверья, кухня и на-
питки малороссиян …» (1860) (дод.: 4), яка розкриває знайомий і незна-
йомий світ української народної культури: міфології, календарних свят, 
звичаїв та обрядів родинного циклу, повсякденного побуту, народної ме-
дицини, національної кухні. Робота над збірником була розпочата ще 
в 1850 р. За задумом автора нарис повинен був «составить обширный 
сборник под заглавием «Внутренняя жизнь Малороссии от 1600 года до 
нашего времени» [дод.: 4, с. [3], але до кінця його завершити не вдалося. 
Збірка була надрукована І. Давиденком уже після смерті М. Маркевича. 
Видавець, «желая сделать доступными для публики эти драгоценные 
труды неутомимого и добросовестного изыскателя быта Малороссии», 
дав її назву від себе, про що говорить у передмові до видання [дод.: 4, 
с. [3]. За змістом збірка складається з дев’яти розділів: «Праздничные 
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обряды и поверья», «Весна», «Поверья и суеверья отдельные», «Знахар-
ская ботаника», «Болезни особенного рода и лечения их», «Приметы по 
животным», «Любощи», «Свадьбы», «Простонародная кухня, десерты и 
напитки». 

Серед фольклористів об’єктом дослідження також стає такий жанр 
народної словесності як заклинання. Одним із перших дослідників, хто 
звернулися до систематичного зібрання українських народних замов-
лянь, слід вважати українського етнографа, статистика та бібліографа 
Петра Савовича Єфименка (1835–1908). Ще у 1858 р. П. Єфименко при-
готував невелике зібрання малоросійских заклинань для розміщення в 
«Чернігівських губернських відомостях», у передмові до якого зазначив, 
що «на этот, столь интересный для истории, этнографии и мифологии, 
предмет до сих пор не было обращено ни малейшего внимания» [дод.: 6, 
с. І]. На цьому свою роботу він не завершив – у 1874 р. видав «Сборник 
малороссийских заклинаний» із 221 заклинань (дод.: 6). У передмові та 
після кожного заклинання П. Єфименко вказав усі джерела та збірники, 
із яких були відібрані тексти. До збірки також увійшли примовляння, 
приказки, які мають подібний до заклинань характер. Зібраний матеріал 
укладач структурував за наступними розділами: любов, шлюб, здоров’я 
і хвороби, приватний побут, промисли і заняття, відносини громадські, 
ставлення до природи, ставлення до надприродних істот. Заклинання 
відзначаються своєю короткістю та історично передавалися переважно 
в усній формі, що призводило до деяких змін у їх змісті. Та навіть  не-
зважаючи на це, заклинання представляють собою важливе джерело для 
ознайомлення з віруваннями українського народу.

У фондах Наукової бібліотеки зберігається цінні видання, зібрані Яко-
вом Федоровичем Головацьким (1814–1888) – українським етнографом, 
фольклористом, поетом, мовознавцем, істориком, педагогом, громад-
ським діячем. Разом із Маркіяном Шашкевичем (1811–1843) та Іваном 
Вагилевичем (1811–1866) Яків Головацький організовують об’єднання 
«Руська трійця» (1833–1837), у межах якого розгорнув плідну роботу з 
вивчення народної мови, різних галузей української культури, збирання 
пам’яток історії й етнографії, запису творів усної народної словесності, 
їхнього вивчення, систематизації та публікації. Результатом колектив-
ного діяння дослідників став перший альманах «Русалка Днестровая» 
(1837) (дод.: 5), написаний народною мовою. Такий примірник збірки із 
дарчим написом Я. Головацького «В библиотеку Императорского Лицея 
в Одессе Львов 1859 г. Я. Ф. Головацкий» зберігається в Науковій біблі-
отеці у відділі рідкісних книг і рукописів. Збірка складається із чоти-
рьох розділів. Перший розділ «Пісні народні» розпочинається науковою 
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розвідкою Івана Вагилевича «Передговор. К народним руським пісням», 
далі йдуть дві частини «І. Думи і думки» та «ІІ. Обрядові пісні». Окре-
мим розділом виділенні «Складання», до якого ввійшли ліричні поезії 
М. Шашкевича, його оповідна казка «Олена», поеми І. Вагилевича «Ма-
дей» та «Жулин і Калина» та народна пісня «Два віночки» Я. Головаць-
кого. Третій розділ – «Переклади» з сербськими народними піснями в 
перекладах М. Шашкевича і Я. Головацького й уривок із чеського «Кра-
ледвірського рукопису». В останньому розділі «Старина» опубліковані 
історичні та фольклорні твори, діловий документ та бібліографічну ві-
домість про слов’янські й українські рукописи.

Окреме видання руських народних пісень, зібране Я. Головацьким, 
виходить у трьох частинах під назвою «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси» (1878) (дод.: 2). До збірки увійшли історичні, побутові, 
обрядові пісні, думи та інші зразки самобутньої української народної 
творчості, які були записані Я. Головацьким під час експедиції у 1830–
1840 рр. Західною Україною. Він також додав до праці широкі етногра-
фічні, історичні та географічні нариси Галицької і Угорської Русі, ста-
тистичні відомості.

Перша частина праці розкриває географічно-статистичні й історико-
етнографічні особливості Галичини, північно-східної Угрії (тобто Угор-
щини [дод.: 2, Ч. 1, с. 557]) і Буковини та відомості про політичний поділ 
даних територій. Далі вміщені галицькі народні пісні, які розділені на 
два розділи: думи (козацькі, рекрутські, гайдамацькі, чумацькі та бур-
лацькі, господарські та скотарські) і думки (народні й освіченого стану). 
Також до першої частини Яків Головацький додає карту населення Гали-
чини, Угрії та Буковини з поясненнями та коментарями, у якій уточню-
ються дані карти П. Й. Шафарика (1843 р.).

Друга частина, «Обрядные песни», присвячена зібранню календар-
но-обрядових пісень зимового, весняного, літнього й осіннього циклів, 
родинно-побутових, історичних пісень. Третя частина «Разночтения и 
дополнения» – це продовження розділу обрядових пісень. У кінці по-
дається зміст усіх пісень трьох частин і «Азбучный указатель по нача-
лу песен». Кожна книга супроводжується ілюстраціями із зображенням 
національних особливостей побуту, звичаїв, одягу народу Галичини та 
Буковини. 

І «Русалка Днестровая», і «Народные песни Галицкой и Угорской 
Руси» стали вагомими працями в історії української фольклористики та 
видавничої діяльності, котрі розкрили характерні особливості та націо-
нально-культурні погляди Якова Головацького [6, с. 38].

Варто зазначити, що історія побутування книг із колекції Ucrainica у 
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фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету іме-
ні Мечникова починається ще з бібліотек Рішельєвського ліцею та Ново-
російського університету, про що засвідчують штампи на примірниках 
видань. Бібліотека Новоросійського університету (та її попередниця Рі-
шельєвського ліцею)  розвивалася разом із навчальним закладом та  за 
необхідністю комплектувалися  науковими та художніми виданнями з 
метою організування навчального процесу викладачів та учнів. Книги зі 
славістики, зокрема української, не стали винятком.

Охарактеризовані у статті збірки української фольклористики 
Г. С. Ількевича, Ф. Боденштедта, А. Л. Метлинського, М. А. Маркевича, 
П. С. Єфименка, Я. Ф. Головацького, що увійшли до Українського відді-
лу Центральною наукової бібліотеки, розкривають історичну та культур-
ну цінність та становлять інтерес як об’єкти дослідження для науковців 
зі спеціальних галузей літературознавства, етнології, історії і книгознав-
ців. Перспективи вивчення «розпорошеної» колекції Ucrainica у фондах 
Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова пов’язані з подальшим 
виявленням примірників української книги та відновлення фонду у по-
вній мірі.
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Іл. 1. Штамп «UKRAINICA»

ІЛЮСТРАЦІЇ

Іл. 2. Титульний аркуш збірки «Галицкии приповедки и загадки» (1841) з 
дарчим написом Якова Головацького
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ИЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ В 
КОЛЛЕКЦИИ UCRAINICA (ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И.  МЕЧНИКОВА) 

В статье дана характеристика сборников украинской фольклористики 
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Summary
The article describes the characteristics of the Ukrainian folklore collection of 
the XIX century from the «dispersed» Ucrainica collection in the funds of the 
Scientific library of Odessa National I. І. Mechnikov University. In the early 
20s of the XIX century in the Central scientific library (in 1924-1930 the con-
temporary Scientific library of Odessa national I. I. Mechnikov University had 
this name) there was created a separate department of Ukrainian book – the 
Ukrainian cabinet, the goal of which was the collection and acquisition of the 
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Ukrainian book fund. In 1925 the cabinet was reorganized into the Ukrainian 
department – Ucrainica. According to the data from 1928, the total amount 
of books in the department was about 50 thousand units, 25 thousand names. 
The stamp «Ucrainica» which is placed mainly on the title page or the upper 
cover of the binding indicates that the copies belong to the fund. In the modern 
Scientific Library of the Odessa National I. I. Mechnikov University books 
from the collection of Ucrainica d’not form a separate department, and they 
are scattered in funds. Through the frontal review of the book stock of the li-
brary, employees of the department of rare books and manuscripts work on the 
reconstruction of the Ukrainian book collection. To date, about two hundred 
copies with a stamp «UCRAINICA» have been installed.
The collections of Ukrainian folklore of G. S. Ilkevich, F. Bodenstedt, A. Met-
linsky, M. A. Markevich, P. S. Efimenko, Ya. F. Golovatsky, described in the 
article which were included into the Ukrainian department of the Central Sci-
entific Library, reveal the historical and cultural value and are of interest as 
objects of study for scientists from special branches of literature studies, eth-
nology, history and bibliographers. The prospects for studying the ‘dispersed’ 
collection of Ucrainica in the funds of the Odessa National I. I. Mechnikov 
University Scientific Library are associated with the subsequent identification 
of copies of the Ukrainian book and the restoration of the collection to the full 
extent.

Keywords: Ukrainian editions, Ucrainica, Ukrainian department, Ukrainian 
folklore.
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ПОКРАЙНІ ЗАПИСИ НА КНИГАХ ПРИВАТНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
МИТРОПОЛИТА АНАТОЛІЯ (ДУБЛЯНСЬКОГО)

У статті коротко проаналізовано частину приватної бібліотеки митро-
полита Західноєвропейського і Паризького Української Автокефальної 
Православної Церкви в діаспорі Анатолія (Дублянського), переданої у 
1993 р. Волинській духовній семінарії,  а також подано характеристику 
покрайніх записів на книгах зі згаданої книгозбірні. 

Ключові слова: книги, приватна бібліотека, митрополит Анатолій (Дуб-
лянський), власницькі записи, дарчі записи, Волинська духовна семіна-
рія.

Наш світ важко уявити без книги. Вона супроводжує людину впро-
довж усього життя і є цінним джерелом знань та інформації. Досліджу-
ючи життя та діяльність певної особистості в теперішній час, увагу до-
слідників привертає й наявність у них приватних книгозбірень, які да-
ють можливість відобразити сферу зацікавлення людини та різні етапи 
її формування як особистості. З проголошенням незалежності України 
відбувається етап повернення культурних цінностей, зібраних представ-
никами української діаспори в різних куточках світу. Серед видатних 
діячів еміграції значне місце посідає митрополит Західноєвропейський 
і Паризький Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) 
в діаспорі Анатолій (Дублянський) (1912–1997) – уродженець Волині, 
який залишив помітний слід в історії культури Волинського краю та ста-
новленні УАПЦ в Німеччині і Західній Європі.

Любов і зацікавлення до книги як до цінного джерела знань та інфор-
мації у владики були сформовані ще з дитинства, коли він навчався в 
гімназії та університеті. Емігрувавши в Німеччину 1944 р., майже 50 ро-
ків він прожив за кордоном, ставши священиком, а після смерті дружини 
у 1978 р. прийняв єпископський сан і удостоївся сану митрополита. За 
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цей період архієрей зібрав чималу приватну бібліотеку. На початку 1990-
х років владика Анатолій виявив бажання передати свою книгозбірню 
в Україну, поділивши її на декілька тематичних чаcтин. Науково-істо-
ричну частину його великої спадщини отримали Луцький державний 
історико-культурний заповідник, Східноєвропейський (тоді – Волин-
ський) національний університет імені Лесі Українки,  Львівська науко-
ва бібліотека імені Василя Стефаника та Волинський краєзнавчий музей 
[2, с. 203; 4], а церковно-релігійну частину бібліотеки, яка нараховувала 
більше 400 книг, серед яких були книги церковного, богословського та 
історичного напрямів – 26 жовтня 1993 р. отримала Волинська духовна 
семінарія [3, с. 218]. У середині пакунків, які були доставлені на адресу 
Волинської духовної семінарії, був машинописний документ під назвою 
«Список книжок і брошур релігійного і церковного змісту з бібліотеки 
архієпископа Анатолія (Дублянського) в Новому Ульмі (Німеччина)» [1], 
який мав рукописні правки та доповнення і відображав склад основної 
частини церковно-релігійної книгозбірні митрополита. Творцем цього 
машинописного документа з власними рукописними правками був сам 
господар книгозбірні – митрополит Анатолій (Дублянський). 

Сьогодні більшість книг церковно-релігійної книгозбірні митрополи-
та Анатолія (Дублянського) зберігаються в іменному фонді № 6 «митро-
полита Анатолія Дублянського» бібліотеки Волинської духовної семіна-
рії, яка, рішенням Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату від 
13 травня 2011 р., була реорганізована у Волинську православну бого-
словську академію (м. Луцьк). Фонд митрополита нараховує приблизно 
460 одиниць видань, які надійшли до бібліотеки духовного закладу ви-
щої освіти протягом 1993–1996 рр. Хронологічні межі книжкового фон-
ду владики Анатолія охоплюють 1911–1996 рр. В основному – це діа-
спорні видання з історії України та Церкви, довідкові видання. Окрему 
категорію становлять книги церковного вжитку. 

У процесі опрацювання і вивчення книжкової колекції митрополи-
та Анатолія (Дублянського) з іменного фонду бібліотеки Волинської 
православної богословської академії було встановлено, що деякі з книг 
мають рукописні позначення – порядковий номер його приватної збір-
ки, який вписаний на вільному аркуші форзаца передньої оправи або 
ж на титульному аркуші книги. Крім цього, кожне друковане видання 
має штамп із реквізитами власника книгозбірні (залежно від отриманих 
священичих нагород трапляються штампи: священик Анатолій [Priester 
Anatolij Dublanskyj…], протоієрей Анатолій [Erzpriester Anatolij Dublan-
skyj…], єпископ Анатолій [Bischof Anatolij Dublanskyj…], архієпископ 
Анатолій [Erzbischof Anatolij Dublanskyj…], митрополит Анатолій [Met-
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ropolit Anatolij Dublanskyj…]). Особливої уваги заслуговують покрайні 
записи на книгах, які автор поділяє на власницькі та дарчі записи. Вони 
дають можливість прослідкувати як та чи інша книга потрапила до при-
ватної бібліотеки митрополита Анатолія, а також є цінним джерелом для 
дослідження кола осіб, з якими владика мав спілкування. Свого часу 
Анатолій Дублянський, маючи певні проблеми зі здоров’ям і  перебу-
ваючи в санаторіях в Амберзі та Гавтінгу, виконував обов’язки дяка при 
протоієреї Олександрі Семеновичі, який також духовно готував його до 
священичого служіння. Саме від нього Анатолій Захарович отримав Бі-
блію, на якій зроблений дарчий запис: «Дорогому у Христі братові, / мо-
єму найбільшому співпра- / цівникові на ниві Христовій пану / Анатолію 
Дублянському / на молитовний спомин /  Протоієрей Олександр / Семе-
нович / Санаторій м. Амберг / 8.XII.1949 р. Б.», а трохи пізніше, будучи 
вже у священичому сані – Літургію напередосвяченх дарів із дарчим за-
писом: «Всечесному й дорогому / о. Анатолію Дублянському на / моли-
товний спомин / Протоієрей Олександр Семенович / 9.4.1954 р. Б….». 
За час свого пастирського служіння владика Анатолій проявив себе 
як ревний архіпастир, який з любов’ю піклувався про ввірену паству 
та трудився на благо Церкви Христової. Обіймаючи посади у Вищому 
Церковному Управлінні УАПЦ у діаспорі, владика митрополит Анатолій 
багато подорожував, зустрічався з різними особистостями, про що свід-
чать дарчі записи на книгах, які вводяться в науковий обіг вперше.

Таким чином, наукові інтереси та зацікавлення митрополита Анатолія 
(Дублянського) знайшли відображення в книгах його приватної бібліо-
теки, яка з проголошенням незалежності України була передана на Бать-
ківщину й відображає культурну спадщину діаспори. Покрайні записи, 
зроблені на книгах владики, дають можливість відслідкувати історію 
становлення його приватної бібліотеки, а також доповнюють певними 
відомостями його архіпастирську діяльність.
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Іл. 7. [Дарчий запис чорнилом синього кольору на вільному аркуші форзаца пере-
дньої оправи]: «Дорогому у Христі братові, / моєму найбільшому співпра- / ців-
никові на ниві Христовій пану / Анатолію Дублянському / на молитовний спомин 
/  Протоієрей Олександр / Семенович / Санаторій м. Амберг / 8. XII. 1949 р. Б.».
Книга: Біблія. Святе письмо Старого і Нового Завіту. – Нью-Йорк – Лондон, 

1947. – 249 с. (переклад П. Куліша, І. Левицького, І. Пулюя).
Печатка: «Ukrainian. Aut. Orthod. Church at Amberg.Ukr. Autokefal. Orthod. 

Kirche in Amberg» [колір: фіолетовий]. 

Іл. 8. [Дарчий запис чорнилом синього кольору на титульному аркуші]: «Все-
чесному й дорогому / о. Анатолію Дублянському на / молитовний спомин / Про-
тоієрей Олександр Семенович / 9.4.1954 р. Б. / [?] Munich Ludwigsfeld / [?] 

Німеччина».
Книга: Божественна Літургія Наперед освячених дарів. – Мюнхен. – 24 с.
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Іл. 9. [Дарчий запис чорнилом синього кольору на вільному аркуші форзаца пе-
редньої оправи]: «Вельмишановному / о. Дублянському в ознаку / пошани і хрис-

тиянської / любові – перекладач / М. Костів / 11.7.1955».
Книга: Бранденбург Г. Дорога до Христа. Переклад: М. Костів. – 1955. – 168 с.

Іл. 10. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на титульному ар-
куші]: «Всечесному / о. прот. Анатолію / Дублянському на / добрий спомин / 

Листопад 1958 р. свящ. [?] / Англія».
Книга: Партитура Всенічної служби простого напіву. – 84 с. 
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Іл. 11. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на першій сторінці 
тексту]: «В молитовний спомин протоієрею / о. Анатолію Дублянському / з 
нагоди відвідин східної Європи / в місяці грудні 1966 року / о. Л. Весловський».
Книга: 40-річний ювілей української православної парафії св. Володимира  в 

Нью-Йорку. – 74 с.

Іл. 12. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на вільному аркуші 
форзаца передньої оправи]: «На молитовний спомин / о. протопресвітеру / 

Анатолію / + Орест [?]».
Книга: Katalog der ausstellung ukrainischer und weissrussischer ikonen.  – 

München, 1979. – 60 s.
Штамп з реквізитами владики [посередині, знизу, колір: фіолетовий].
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Іл. 13. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на титульному арку-
ші]: «Високопреподобному / отцю мітратові / Анатолію Дублянському / в знак 

пошани – від автора / 2 квітня 1973 р.».
Книга: Гаюк С., свящ. Унійна діяльність Мелетія Смотрицького. Історичний 

нарис. – Нью-Йорк-Бавнд Брук, 1970. – 55 с.  

Іл. 14. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на титульному аркуші]: «До-
рогому о. Дублянському / на пам’ять про зустріч / у Вінніпегу / 15.3.81. І. С. Мухин».

Книга: Дурново О. Так говорил Христос. – Москва, 1915. – 362 с.
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Іл. 15. [Дарчий запис кульковою ручкою синього кольору на титульному арку-
ші]: «ВПреосвященнішому / Владиці Архиєпископу / Анатолію / на добру згадку 

про / 6-й Собор УАПЦ в Лондоні / 28 / V. 1983».
Книга: Лотоцький О. Український Архиєратикон. – Варшава, 1932. – 58 с.

Іл. 16. [Дарчий запис кульковою ручкою чорного кольору на вільному аркуші 
форзаца передньої оправи]: «Високопреосвященному / архієпископові Анато-
лієві з нагоди /  приємної зустрічі літом 1984 р. / в Німеччині. / Мих. Смик / 

редактор газети / «Українські вісті».
Книга: Дудко Д., свящ. О нашем Уповании. – Москва, 1974. – 271 с.
Штамп з реквізитами владики   [посередині, колір: фіолетовий]
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Іл. 17. [Дарчий запис кульковою ручкою чорного 
кольору на вільному аркуші форзаца передньої 
оправи]: «Високопреосвященнішому / архієпископові 

Анатолію / від автора [підпис] / 2–1–86.».
Книга: Плічковський Н, протопр. Нарис історії 
Української Православної Церкви. – Сідней, 1988. – 

123 с.

Іл. 18. [Дарчий запис кульковою 
ручкою синього кольору на 
форзаці передньої оправи]: 
«Високопреосвященійшому / 
Владиці Архієпископу / Анатолію 
на молитовну / пам’ять, як 
прибавлення до / побажань з 
нагоди / благословення Господнього 
/ на святкування 80-ої / річниці з 
дня народження / З молитвою / і 
благожелательством / + Еп. Авель 

/ Люблин, 17.11.1992 р.».
Книга: Акафіст Пресвятій Богородиці перед Її чудотворним образом 

Холмським. – Холм, 1992. – 19 с.

Іл. 19. [Дарчий запис кульковою ручкою 
чорного кольору на форзаці передньої 
оправи]: «Дарую цю книгу / для Волинської 
Духов- /ної Семінарії в Луцьку. / Нов. Ульм, 
5. ІІІ. 1996. / + Анатолій. / Ця книга була 
влас- / ністю Митрополита / Августина 
(Петерса) / Латинського, який її / дарував 
Володимиру Ону- / фрійчуку, який йому 
допо- / магав, бо оба вони в / той час були 
в санаторії / в Гавтінгу біля Мюнхена. / 
А потім диякон Володимир Онуфрійчук/  
передав її мені / Анатолій / 5. ІІІ. 1996.».

Книга: Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима епископа 
Далматинско-Истрийского. – Т. І. – Санкт-Петербург : издание С.–Петер-
бургской Духовной Академии, 1911. – 640 с. 
Штамп з реквізитами владики [посередині, колір: фіолетовий]
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ЗАПИСИ НА ПОЛЯХ В КНИГАХ ЧАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
МИТРОПОЛИТА АНАТОЛИЯ (ДУБЛЯНСКОГО)

В данной статье кратко проанализирована часть частной библиотеки ми-
трополита Западноевропейского и Парижского Украинской Автокефаль-
ной Православной Церкви в диаспоре Анатолия (Дублянского), передан-
ной в 1993 году Волынской духовной семинарии, а также дана характе-
ристика записей на полях в книгах из упомянутой библиотеки.
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MARGIN INSCRIPTIONS ON THE BOOKS OF THE PRIVATE 
LIBRARY OF METROPOLITAN ANATOLY (DUBLYANSKY)

Summary
Description of the historical personalities’ role in the history is an important 
topic in the historical science. Nowadays, the attention of researchers is also 
attracted both by their activity and their private libraries due to possibility to 
reflect the sphere of the person interest as well as stages of its formation as a 
person.
This investigation is dedicated to the part of the private library of the Met-
ropolitan of Western European and Parisian Anatoly (Dublyansky) who was 
the prominent hierarch of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 
(UAOC) in the diaspora, a native of Volyn, who left a noticeable mark in the 
development of the culture of his native land and the UAOC in Germany. He 
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emigrated to Germany in 1944 and took an active part in religious life there. 
During his 50 years of emigration, Bishop Anatoly collected a large private 
library, which he decided to transfer to his Motherland after declaration of 
Ukraine’s independence and due to deteriorating of health. The most of the 
books were on church, theology and history.
The metropolitan received scientifical-historical part of his great heritage to 
the Lutsk State Historical and Cultural Reserve, Lesya Ukrainka Eastern Eu-
ropean (Volyn) National University, Lviv Vasyl Stefanyk Scientific Library 
and Volyn Museum of Local History. The church-religious part of the library, 
which consisted of more than 400 books, he received to the Volyn Theological 
Seminary. 
This article analyzes a part of the private library of Metropolitan Anatoly 
(Dublyansky).The description of margin inscriptions on the books is also giv-
en. These inscriptions reflect the history of books from the bishop’s private 
library, as well as give information about who received certain book and under 
which circumstances. 

Keywords: books, private library, Metropolitan Anatoly (Dublyansky), mar-
ginalia, Volyn Theological Seminary.





НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  
ІмЕНІ І. І. мЕЧНИКОВА:  

ШЛЯХАмИ ІСТОРІЇ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
В БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ





213

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 2(20)

©  Н. М. Кропочева, 2018

УДК  001.817:378.245(477)”1917/1920”
http://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.2(20).145521

Кропочева Наталія Миколаївна,
науковий співробітник відділу історії освіти
Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського
вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна,
тел.: 380 (44) 467 22 14
е-mail: dnpb@i.ua 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ 
АНАЛІЗ

Представлено результати бібліометричного аналізу дисертаційних дослі-
джень із проблем вивчення педагогічної теорії й практики доби Україн-
ської революції; визначено показники становлення різних галузей педа-
гогіки й окремих її дисциплін. Кількісний аналіз документного потоку 
дисертацій здійснено за такими параметрами: загальна кількість доктор-
ських і кандидатських дисертацій, захищених протягом 2001–2016 рр.; 
динаміка захистів результатів наукових досліджень з педагогічних, пси-
хологічних та філософських наук, що проведено в науково-дослідних 
установах НАПН України. Констатовано наявність репрезентацій хро-
нологічного, персонологічного характеру щодо висвітлення епохи Укра-
їнської Революції, які уможливлюють побудову цілісної наукової рекон-
струкції досліджуваного періоду. 

Ключові слова: бібліометричний аналіз, дисертаційні дослідження, 
Українська революція 1917–1921 років.

Вступ. Відзначення 100-ї річниці початку Української національно-
визвольної революції 1917–1920 рр. відбувається на тлі складних со-
ціально-економічних умов, що, безумовно, актуалізують значення істо-
ричних подій початку XX ст., коли за коротким, хронологічно невеликим 
періодом, відчувається потужна інтелектуальна, творча й експеримен-
тально-орієнтована діяльність науковців, освітян стосовно вибору по-
дальших векторів розбудови нової української школи.

Безумовно, у вітчизняному науковому просторі спектр проблематики 
досліджень з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Ве-
ликої революції на сучасному етапі розвитку українського суспільства 
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набуває дедалі важливішого значення і, відповідно, розширення тема-
тичного й змістового діапазону. Історичне значення цих подій набуває 
сакрального та нетривіального значення. Саме тому на державному 
рівні затверджено комплекс заходів щодо відзначення 100-річчя подій 
Української революції. В Указі Президента України № 17/2016 зазнача-
ється необхідність забезпечити розроблення та реалізацію заходів щодо 
«…інформування суспільства про Українську революцію 1917–1921 рр., 
як одного із визначальних етапів у процесі національного державотво-
рення та про її значення для розбудови новітньої Української держави, 
а також із забезпечення належного інформаційного супроводу заходів 
з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. та 
вшанування пам’яті її учасників» [1].

У полі зору дослідників різних галузей знання перебуває значна кіль-
кість історичних подій того періоду, що потребують ґрунтовного, систе-
матичного аналізу та відображення різнозначних фактів, подій, устрем-
лінь, що уможливлять не лише просту констатацію існуючих тенден-
цій, але й допоможуть спрогнозувати можливі тренди розвитку освіти 
на сучасному історичному відрізку. Одним із таких перспективних ін-
формаційних засобів є бібліометричний аналіз джерельної бази за різ-
номанітними типовидовими характеристиками. За останнє десятиліття 
дослідження в цій науковій ділянці мають широкий резонанс і досить 
оперативний позитивний ефект. Це найбільш чітко прослідковується під 
час бібліометричного аналізу дисертаційних праць. Популярність тако-
го об’єкта дослідження пояснюється значним ціннісним й когнітивним 
впливом на формування та кумуляцію змістового навантаження й ре-
презентативності бібліометричних досліджень в соціокомунікаційному 
просторі.

Враховуючи вище викладені чинники, можемо зазначити, що вибір 
теми бібліографічного дослідження зумовлений і детермінований як 
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, що вмотивовано виво-
дять на перший план інформаційні розвідки, предметом дослідження 
яких обрано дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної 
науки і практики доби Української революції. Визначена мета розкри-
вається в такій послідовності сформульованих завдань:

–  впорядкування джерельної бази дослідження за хронологічни-
ми, інституційними характеристиками;

–  диференціювання дисертаційних досліджень за кваліфікаційни-
ми ознаками, науковими спеціальностями;

–  встановлення (якщо така залежність буде знайдена) типу взаємо-
залежностей в межах сформованої вибірки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моніторинг інформацій-
них вторинних потоків із широкого спектру питань наукової тематики 
став на часі доволі затребуваним видом досліджень, що оперативно на-
дають науковій спільноті інформацію стосовно рівня дослідження пев-
ної проблеми вітчизняними і зарубіжними науковцями. Так, проведення 
бібліометричних і наукометричних досліджень інформаційно-бібліо-
течної тематики проводили українські дослідники, зокрема Т. Ківшар, 
Л. Литвинова, С. Назаровець, О. Пастушенко, О. Політова, Г. Шемаєва. 
Вони акцентують увагу на значенні результатів бібліометричних роз-
відок у переформатуванні структури сучасного бібліотекознавства на 
фундаментальну складову досліджень. Кількісні показники динаміки 
дисертаційних праць у галузі книгознавства, інформаційної діяльності  
досліджено в праці Л. Литвинової [4]; відображення документального 
потоку з вітчизняної історії – у працях О. Політової [7]; тему соціаль-
них комунікацій ґрунтовно проаналізовано в працях О. Пастушенко [5]. 
Динаміку подання періодичних видань бібліотечно-інформаційної тема-
тики в цифровому просторі встановлено Г. Шемаєвою [8]. Бібліометрич-
ний аналіз дисертаційних досліджень як однієї із важливих складових 
наукових видань із питань дошкільної, початкової, середньої ланок осві-
ти в загальнодержавному реферативному ресурсі простежили науковці 
ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського [2; 3]. Утім, напрями бібліометричних 
досліджень, як правило, стосувалися певних наукових напрямів, обме-
жених тематичним та функціонально-прагматичним аспектами, що ви-
дається доцільним у межах певних прикладних розвідок. Особливістю 
представленого дослідження є тема, що не може бути вкладена в «про-
крустове ложе» вузьких рамок досліджень. Адже заявлена тема вирізня-
ється сутнісними атрибутами, які співвідносять сегмент досліджень у 
галузі педагогічних наук із суспільно значимою ціннісною направленіс-
тю тематичного спектру педагогічних досліджень.

Основна частина. Дисертаційна робота є основним засобом науко-
вого формування фахівця вищої кваліфікації і верифікованою формою 
висловлення дослідницької гіпотези, репрезентуючи наукову майстер-
ність науковця і характеризуючи розвиток наукового знання, певних 
етапів його становлення. Аналіз дисертаційних досліджень дає кількіс-
ні показники динаміки, тенденцій, загального рівня розвитку галузей 
педагогічної науки, її окремих дисциплін, виявлення й співвіднесення 
кількісних та якісних параметрів підготовки науковців у теоретичному 
й прикладному вимірах. 

Серед великої кількості методів аналізу (наукометричних, інформе-
тричних, вебометричних) дисертаційних досліджень особливе значен-
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ня має застосування бібліометричного методу для ранжування видових, 
тематичних залежностей, узагальнення відомостей щодо різноманітних 
кількісних та якісних показників, які дозволяють оцінити міру актуаль-
ності й характер становлення наукових напрямів, належність до певної 
наукової школи, рівень представленості наукових результатів [1, с. 15].

Таким чином, контент-аналіз дисертаційних досліджень за період 
2001–2016 рр. уможливить отримання узагальнених відомостей загаль-
ного рівня розвитку різних галузей педагогіки і окремих її дисциплін. Ці 
відомості реалізуються через систему фіксованих і науково достовірних 
параметрів, які є опосередкованим джерелом якості наукової інформації. 
Ці параметри класифікуються за такими ознаками: персональні: автор; 
кваліфікаційні (кандидат, доктор наук); галузеві (найменування однієї 
з галузей науки); професійні (шифр наукових спеціальностей); хроно-
логічні (рік захисту); науково-організаційні та інституційні (організація 
– місце захисту).

Кількісний аналіз документного потоку дисертацій здійснено за таки-
ми параметрами: загальна кількість докторських і кандидатських дисер-
тацій, захищених протягом 2001–2016 рр.; динаміка захистів результатів 
наукових досліджень із педагогічних наук за науковою спеціальністю, 
науково-дослідними установами НАПН України, де відбулися захисти, 
хронологічними характеристиками.

На основі зазначених параметрів можна схарактеризувати рівень ві-
дображення в просторі досліджень проблем вивчення історії розвитку 
педагогічної науки і практики періоду Української революції в істори-
ко-теоретичному та практичному вимірах. Валідність джерельної бази 
забезпечено інформацією про дисертаційні роботи з фонду НБУВ, що 
міститься в електронному каталозі бібліотеки та Переліком тем дисерта-
цій, захищених в установах НАПН України [6].

Виявлено та згруповано за указаними хронологічними рамками сім-
десят чотири докторські та кандидатські дисертації з педагогічних, пси-
хологічних та філософських наук за 2001–2016 рр., які можна вважати 
репрезентативною вибіркою за такими критеріями: хронологічний, пер-
сонологічний та проблемно-тематичний діапазон, що маркується в темі 
дисертацій [рис. 1].

Співвідношення докторських і кандидатських дисертацій в галузі пе-
дагогічних наук, за якими присуджується науковий ступінь, дає можли-
вість констатувати таке: за 2001–2016 рр. захищено 62 дисертаційних 
роботи (83,8 %), із них – 11 докторських (16,2 % від загальної кількості 
захищених кандидатських й докторських дисертацій).
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Рис. 1. Кількість докторських і кандидатських дисертацій з педагогічних 
наук, захищених в 2001–2016 рр.

Найбільшу кількість дисертацій, вісім, виявлено в науковому про-
сторі України в 2004 і в 2011 рр.; сім дисертацій – в 2013 р. У динаміці 
захисту докторських дисертацій простежується стабільність захистів 
із середнім показником одна-дві дисертації за рік. Найбільша кількість 
(дві) докторських досліджень підготовлено в 2007, 2009 і 2011 рр. Наве-
дені дані свідчать про стійкий науковий інтерес до тематичного спектру 
у зазначеній науковій ділянці.

Кількісний розподіл докторських і кандидатських дисертацій у галузі 
педагогічних, психологічних і філософських наук представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл дисертацій за галузями педагогічних наук, захищених в 
2001–2016 рр., в яких відображено розвиток історії педагогічної на-

уки й освіти періоду Української революції

Рік 
захисту

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
Усього

Педагогічні науки Філософські науки Психологічні науки

докт. канд. доктор. канд. докт. канд.

2001 1 1 2

2002 1 1
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2003 5 5

2004 7 1 8

2005 2 2

2006 4 4

2007 2 5 7

2008 1 7 8

2009 2 1 3

2010 1 1 1 3

2011 2 7 1 10

2012 1 2 3

2013 4 1 3 8

2014 2 1 3

2015 3 3

2016 1 3 4

Усього 11 55 1 1 6 74

Як бачимо, мінімальна кількість захищених кандидатських дис-
ертацій  (одна)  припадає на хронологічний відрізок, маркований  
2001–2002 рр. і 2009–2010 рр.

За науковими спеціальностями в галузі педагогічних наук за озна-
чений період захищено 66 дисертацій, з них одинадцять – докторських 
(14,9 %).

У галузі філософських наук проведено захист двох дисертацій, з них 
одна – докторська (1,4 %). 

Продовження таблиці 1
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З психологічних наук захищено шість кандидатських дисертацій, які 
стосуються досліджень з питань становлення психологічної науки, у ре-
гіональному й персонологічному аспектах (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл дисертаційних досліджень за науковими спеціальностями 
в педагогічних науках (2001–2016 рр.) 

Галузь науки, за 
якою присуджується 

науковий ступінь

Наукова спеціальність, за якою присуджується науковий ступінь

13.00.01
Загальна 

педагогіка 
та історія 
педагогіки

13.00.02
Теорія та 
методика 
навчання

13.00.03
Корекційна педагогіка

Од. Од. Од.

43 10 4

Педагогічні 43 10 4

Узагальнюючи наведені показники, можна зазначити, що найбільша 
кількість захищених робіт припадає на спеціальність «13.00.01» – за-
гальна педагогіка та історія педагогіки (43); «13.00.02» – теорія та ме-
тодика навчання (10); «13.00.04» – теорія і методика професійної освіти 
(5); в рамках корекційної педагогіки здійснено захист  чотирьох науко-
вих робіт. Наукові спеціальності «13.00.06» – теорія і методика профе-
сійної освіти і «13.00.07» – теорія і методика виховання представлені 
двома дисертаційними роботами (табл. 3).

Таблиця 3

Розподіл дисертаційних досліджень за науковими спеціальностями 
в педагогічних науках (2001–2016 рр.)

Галузь науки, 
за якою 
присуджується 
науковий ступінь

Спеціальність, за якою присуджується науковий ступінь

13.00.04
Теорія і 
методика 
професійної 
освіти

13.00.06
Теорія і методика 
управління освітою

13.00.07
Теорія і методика виховання

Од. Од.

5 2 2

Педагогічні 5 2 2
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Спостерігаємо картину практично незмінюваної кількості проведе-
них захистів, що обумовлено сукупністю різнорівневих організаційних, 
технологічних факторів.

Співвідношення дисертаційних робіт за спеціальностями «Загальна 
педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика навчання», «Ко-
рекційна педагогіка», «Теорія та методика професійної освіти» показує 
кількісний розподіл дисертаційних досліджень, за якими відбулися за-
хисти 66-и дисертаційних робіт, тобто готувалось в середньому вісім 
дисертацій за рік; за спеціальностями «Загальна психологія, історія 
психології», «Соціальна психологія» підготовлено та захищено 6 науко-
вих робіт; за спеціальністю «Філософія освіти» – результати двох до-
сліджень (табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл дисертаційних досліджень за науковими спеціальностями 
«Загальна психологія, історія психології», «Соціальна психологія», 

«Філософія освіти» (2001–2016 рр.)

Загальна кількість

Психологічні Філософські

Спеціальність
19.00.01

Спеціальність
19.00.05

Спеціальність
09.00.10

Спеціальність
09.00.03

5 1 1 1

Результативність захистів за певними науковими спеціальностями, 
що спостерігається в наведених кількісних параметрах, уможливлює 
проміжний висновок: беручи до уваги той факт, що значна частка за-
хищених дисертацій із педагогічних дисциплін, зокрема в загальній 
педагогіці та історії педагогіки (43 дисертації), обумовлена, певною мі-
рою, наступними чинниками: по-перше, вивченням раніше недоступних 
матеріалів епохи Революції, по-друге, розширенням низки установ, які 
проводять наукові дослідження у наведених галузях, по-третє, відкрит-
тям спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, роз-
ширенням кола установ, де вони виконуються.

Найбільш репрезентативний масив дисертацій (34 дисертації) захи-
щено в Інституті педагогіки АПН України – 34; в Інституті вищої осві-
ти, Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих – 10 наукових робіт 
(табл. 5).
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Таблиця 5

Розподіл дисертацій за науково-дослідними установами, 
де вони були виконані

№
п/п

Науково-дослідні установи НАПН Загальна кількість
захищених дисертацій

1 Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 13

2 Інститут педагогіки 34

3 Ін-т вищої освіти 13

4 Інститут проблем виховання 2

5 Інститут спеціальної педагогіки 4

6 Інститут педагогіки і психології професійної 
освіти

1

7 Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 4

8 Інститут професійно-технічної освіти 1

9 Інститут соціальної та політичної психології 2

Усього 74

На основі кількісного аналізу представлених показників, маємо під-
стави стверджувати наявність тенденції щодо зростання числа дисер-
тацій і розширення кола установ, де вони виконуються завдяки розши-
рення наукових установ, які пройшли етап реорганізації та організацій-
ного становлення. Так, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут 
спеціальної педагогіки мають значний відсоток досліджень, динаміка 
яких постійно збільшується. Кількісні показники захисту дисертацій з 
психологічних та філософських наук викладено відповідно з наведеним 
переліком галузей: 6 дисертацій з психологічних спеціальностей, дві – з 
філософських. Водночас зазначимо, що найбільшу кількість дисертацій 
з психологічних наук підготовлено протягом 2013 р. Стосовно філософ-
ських наук можемо говорити про те, що незначний відсоток захищених 
робіт простежується протягом всього досліджуваного періоду.

Найбільша кількість робіт від загальної кількості дисертацій, як вже 
було зазначено, виконано в Інституті педагогіки – 34 дисертації, в Ін-
ституті вищої освіти, в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 
(13). Тобто, на сьогоднішній день найбільшу кількість науковців вищої 
кваліфікації проводять в Інституті педагогіки, Інституті вищої освіти, 
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Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Таке 
становище є цілком закономірним, оскільки у вищеназваних науково-
дослідних установах діяли та діють тривалий час спеціалізовані вчені 
ради із захисту дисертацій за спеціальностями: «Загальна педагогіка та 
історія педагогіки», «Теорія та методика навчання» [рис. 2].

Тематичний аналіз дисертаційних досліджень за шістнадцять років 
(2001–2016 рр.) дає можливість чітко виділити шість основних напря-
мів сучасних досліджень з історії розвитку педагогічної науки і практи-
ки революційного періоду, вміщених у добірках (табл. 6).

Рис. 2. Кількість дисертацій, захищених у науково-дослідних установах 
НАПН України за 2001–2016 рр.

Перший напрям, який полягає у вивченні проблем теорії і практики 
освіти й навчання часів Центральної Ради, Гетьманату та Директорії, пе-
ріоду УСРР, репрезентовано докторськими і кандидатськими роботами.

Другий напрям орієнтований на вивчення проблеми українізації 
загальноосвітніх шкіл. Необхідність виокремлення окремого напря-
му наукових розвідок саме в такому значенні обумовлено багатьма 
чинниками, узагальнюючи які, можна стверджувати, що «україніза-
ція» ставала об’єктом досліджень на концептуальному, ідеологічному, 
культурологічному рівнях. Одним із важливих національних маркерів, 
що унаочнюють тенденції розвитку педагогіки революційного періоду 
стало посилення педагогічної біографічної складової досліджень, коли 
науковці зосереджувалися на вивченні життєдіяльності особистостей 
загальнонаціонального і регіонального рівнів. Загалом було захищено 
вісім дисертацій про громадську та культурно-просвітницьку працю ді-
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ячів Галичини і Буковини, Наддніпрянщини другої половини XIX – пер-
шої половини ХХ ст.

Таблиця 6

Тематичний розподіл дисертаційних робіт з педагогічних, 
психологічних та історичних наук

Тематичні напрями дисертацій Кількість дисертаційних досліджень

Теорія і практика освіти й навчання: 28

– принципи і проблеми освіти доби 
революції

– теорія управління навчально-вихов-
ним закладом

– зміст навчальних предметів
– трудове навчання
– корекційне навчання

6
4
12
4
2

Організаційно-педагогічні засади 
реформування шкільної освіти

2

Українізація загальноосвітніх шкіл: 25

– інноваційні аспекти викладання в 
навчальних закладах всіх рівнів

– гендерні підходи до освіти та вихо-
вання

– релігієзнавчі аспекти
– українознавчі проблеми педагогіч-

ної думки

7

6
5
7

Педагогічна біографістика 11

Історія розвитку педагогічної науки 4

Формування національної 
свідомості дітей та молоді

4

Усього 74

Четвертий напрям формують локальні мікрорівневі дослідження, 
присвячені історії окремих вищих навчальних закладів і персоналіям 
діячів вищої освіти. В рамках п’ятого напряму розкрито теоретичні ас-
пекти розвитку історії розвитку педагогічної науки, висвітлено станов-
лення окремих галузей педагогіки. Одним із найбільш представлених, 
зважаючи на хронологічні рамки досліджень, визначаємо ще один на-
прям – висвітлення процесу формування національної свідомості дітей 
та молоді.
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Згідно з отриманими у процесі бібліометричного аналізу відомостей 
щодо основних характеристик захищених дисертацій спостерігається 
тенденція до сталого за динамікою вивчення проблем педагогічної теорії 
й освітньої практики епохи Революції 1917–1921 рр. Логіка наведених у 
кожному групуванні (напрямі) особливостей аналітичного згортання ін-
формації, що відображено в темах дисертацій, висвітлює концептуальні 
відмінності, якими характеризуються різні етапи вивчення освітніх ре-
алій досліджуваного періоду. Навіть оглядовий (на рівні хронологічних 
характеристик) аналіз дозволяє стверджувати, що принципи висвітлен-
ня епохи Української революції в сучасних дослідженнях кардинально 
відрізняються від аналогічних підходів наукових досліджень різних пе-
ріодів становлення української державності, враховуючи конкретно-іс-
торичні умови, у яких вони проводилися.

Підсумовуючи викладені вище судження, зазначимо, що дослідження 
стану та тенденцій вивчення історії розвитку педагогічної науки й осві-
ти доби Української революції доцільно базувати на широкому застосу-
ванні методів бібліометричного, наукометричного аналізу, інформацій-
ний потенціал яких у вітчизняних педагогічних дослідженнях далеко не 
вичерпаний.
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Представлены результаты библиометрического анализа диссертаци-
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Summary
Results of the bibliometric analysis of dissertation researches on a problem of 
studying pedagogical theory and practice of the period of Ukrainian revolu-
tion made in the National Academy of Educational Sciences of Ukraine re-
search establishments are presented. Quantitative analysis of document flow 
of dissertations was made with the following parameters: the total number 
of dissertations and master’s theses defended during 2001–2016, scientific 
specialties of pedagogical, psychological and philosophical sciences. The the-
matic and semantic range of names of theses on problems of studying his-
tory of development of pedagogical science and practice of the period of the 
Ukrainian revolution in chronological, historical, theoretical, and practical 
measurements is considered. It is noted that the representativeness of source 
study base is provided with the corresponding information and resource fill-
ing of the dissertation works (which are contained in the electronic catalog of 
National library of V. Vernadsky and in the List of subjects of the dissertation 
researches), defended in the institutions of National Academy of Educational 
Sciences of Ukraine, and reflected on the official website of the academy. Ex-
istence of a tendency to increase the number of dissertations and to expand a 
circle of National Academy of Educational Sciences research establishments, 
where they are carried out due to expansion of number of the institutions, 
which passed a stage of organizational and functional reorganization, is stated.

Keywords: bibliometric analysis, dissertation researches, Ukrainian revolu-
tion of 1917–1921, pedagogical, psychological, philosophical sciences, scien-
tific specialties.
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ЖИТТЄДАЙНЕ ДЖЕРЕЛО СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОЇ 
БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В ПЕРСОНАЛІЯХ

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 
1941 р.)  : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. 
Л. В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик [та ін.]  ; 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – 
Київ, 2017. – 616 с.

Моя батьківщина там, де моя бібліотека.
Еразм Роттердамський1

У 2018 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
презентувала широкому загалу нове видання – «Історія української біб-
ліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): матеріали до біобі-
бліографічного словника». У цьому виданні крізь призму біографічних 
і біобібліографічних даних окремих постатей відтворюється багатопла-
нова картина українського бібліотечного минулого за період від кінця 
ХІХ до середини ХХ ст. Ми впевнено вказуємо на середину ХХ ст., тому 
що, незважаючи на обмеження верхньої хронологічної межі видання 
1941 р., багато хто із згаданих у ньому діячів бібліотечної справи продов- 
жував свою діяльність у повоєнні 1940-ві та 1950-ті рр.
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[Іл. 1] Опублікована праця пред-
ставляє собою довідкове видання, 
автором-укладачем якого є науко-
вий співробітник Інституту рукопи-
су Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського Л. В. Гар-
бар. Її плідна праця сприяла реа-
лізації ідеї створення довідкового 
видання, що охоплює понад півсто-
літню історію бібліотечної справи 
в Україні. Появу нового та цілком 
професійно виконаного словника 
такого роду, у тому числі високий 
поліграфічний вигляд видання, вар-
то всіляко вітати, він заслуговує на 
оцінку з боку представників науко-

вого співтовариства як його потенційних користувачів.
Підготовка та видання науково-довідкового словника подібного об-

сягу та якості – важливий показник дисциплінарного розвитку будь-якої 
галузі науки. Не стала винятком й історія бібліотечної справи. Біобіблі-
ографічні словники апріорі є особливо складним жанром академічного 
письма, що заслуговує на окрему додаткову увагу та оцінку.

Матеріали до біобібліографічного словника виконано в класичному 
жанрі науково-довідкового посібника. Науковий апарат видання містить 
усі атрибути наукового жанру та відповідає сучасним вимогам до науко-
вих видань: перелік основних праць, список літератури, посилання на 
архівні джерела, розміщення портретів, Інтернет-ресурси (при наочнос-
ті останніх двох позицій), дотримання прийнятої чітко структурованої 
форми подання матеріалу. Репрезентацію багатогранної наукової діяль-
ності українських фахівців бібліотечної справи виконано за принципом 
уміщення до словника біографічної та бібліографічної інформації щодо 
1710 персоналій. Заявлений формат подачі матеріалу автору-укладачу в 
цілому вдалося витримати. Зрозуміло, що окремі статті, які відрізняються 
обсягом від більшості в десятки разів, а то й більше, пов’язано не тільки з 
різницею масштабу досліджень тієї чи іншої персоналії, а, у першу чергу, 
із джерелами словникової інформації про того чи іншого бібліотекаря, які 
вдалося або не вдалося використати автору-укладачу словника.

Безперечною цінністю рецензованого видання є використання, як 
джерельної бази видання, документальних матеріалів, переважно осо-
бових справ діячів бібліотечної мережі в Україні, що зберігаються у 
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фондах центральних і місцевих державних архівах. Тому, всупереч при-
йнятій у словниках формі, автор-укладач зазначеного словника у біль-
шості статей указує друковані та архівні джерела інформації. Відповідно 
значна частина словникових нарисів має не компілятивний, що прийня-
то у виданнях довідникового формату, а науково-дослідний, авторський 
характер, що сприяв зібранню та публікації самим автором-укладачем 
нового історіографічного й бібліографічного матеріалів. Цей факт пере-
водить словник із розряду звичайних біобібліографічних видань в кате-
горію навчальних та науково-довідкових посібників. Ще більшої значу-
щості словнику додало б розміщення загального списку використаних 
архівосховищ і всіх переглянутих одиниць зберігання.

У представленій панорамі репрезентації біографічних довідок співро-
бітників бібліотек різних рівнів (університетських, наукових, публічних, 
сільських, дитячих тощо) знайшлося місце як відомим, так і призабутим 
діячам бібліотечної справи в Україні. Дані про деяких із них, імена яких 
залишалися лише на сторінках рукописів або друкованих видань, вдало-
ся встановити автору-укладачу тільки за матеріалами архівних джерел 
та за згадками в опублікованих документах. Зрозуміло, що такий обсяг 
матеріалу зажадав багаторічної копіткої роботи зі збору фактологічно-
го та іконографічного матеріалів, скрупульозного пошуку історичних 
джерел уточнювального характеру, але незважаючи на це не всі імена 
співробітників української бібліотечної мережі зазначеного періоду по-
трапили до словника (с. 6–7). Тому автор-укладач свідомо підкреслює 
в передмові, що в словник уміщено тільки ті матеріали, якими він во-
лодів на момент підготовки видання, що вичерпних знань про минуле 
всіх бібліотекарів поки не існує, а це, у свою чергу, «дозволяє побачити 
подальшу перспективу досліджень та буде спонукати науковців із різних 
бібліотек України та зарубіжжя до вивчення біографій та поповнення за-
пропонованого довідника» (с. 7).

У самій назві наукового видання відображено основне завдання слов-
ника – формування цілісного уявлення про бібліотечну справу зокрема 
та про культурне життя за тривалий період часу в цілому, який пере-
важно припадає на карколомні історичні події першої половини ХХ ст. 
Гарбар Л. В. зібрав унікальні архівні документи, залучив рідкісні та 
малодоступні опубліковані джерела, в яких містяться ексклюзивні відо-
мості щодо професійного життя багатьох діячів культури. На сторінках 
словника перед читачем на тлі характерних прикмет епохи представлені 
цікаві факти щодо біографій багатьох українських бібліотекарів.

Сучасне вітчизняне бібліотекознавство в працях, присвячених про-
блемі збереження історичної пам’яті про культурну спадщину, базується 
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не тільки на принципах, які враховують загальнозначущі риси національ-
ної культури, а й на локальних особливостях культури окремих регіонів. 
Регіональні особливості культурного минулого, самобутні, яскраві події 
та непересічні особистості стають важливим додатковим компонентом 
історії загальноукраїнської бібліотечної справи, органічно вбудовуються 
в культурне минуле на теренах України.

Автор-укладач словника вводить до наукового обігу нові імена, вра-
ховує навіть скупі відомості про багатьох призабутих українських біблі-
отекарів. Привертають увагу матеріали, пов’язані з багатьма родинами 
бібліотекарів (Брунів, Вікулів, Гейслерів, Горуновичів, Де-Рібасів, До-
рошенків, Дяківських, Єфремових, Іванців, Каганських, Кордтів, Країн-
ських, Кримських, Куликівських, Любанських, Марковських, Милови-
дових, Михайловських, Мініцьких, Могилянських, Новицьких, Оксма-
нів, Перліних, Піскорських, Радзієвських, Ракітіних, Садків, Сандлерів, 
Сімовичів, Скабаллановичів, Скрипчинських, Сумцових, Телятникових, 
Тутковських, Шестерикових та інших), представники яких створювали 
і зберігали бібліотечні традиції поколінь, формуючи механізми культур-
ного успадкування. Представлені матеріали свідчать, що автор дотри-
мується позиції тих вчених, які вважають, що в історичних відомостях 
немає дрібниць, для можливих майбутніх досліджень важливі будь-які, 
навіть короткі відомості щодо історії минулих років.

Через різний характер та зміст суспільно-політичні, соціально-еконо-
мічні та культурні обставини повсякденного життя багато бібліотекарів 
минулих століть були пов’язані з місцем професійної діяльності недо-
вгий час. Іноді короткочасність їх перебування в одній установі пояс-
нювалася від’їздом на навчання або працевлаштування до інших міст, 
на підставі побутових справ, переїздом до інших міст інших країн. Тому 
частина їхніх творчих успіхів пов’язана з багатьма різними містами, ре-
гіонами, країнами, де вони демонстрували свої професійні якості. На-
приклад, деякі співробітники бібліотечної мережі Одеси, які в 1910–20-х рр. 
починали в ній свій шлях та сформувалися як висококваліфіковані фа-
хівці бібліотечної сфери, згодом продовжили свою діяльність в інших 
бібліотеках СРСР, де й застосували свої професійні навички. Наприклад, 
Й. М. Троцький (Тронський) свій досвід використав у роботі Держав-
ної публічної бібліотеки імені М. Є. Салтикова-Щедріна (Ленінград), де 
працював з 23 червня 1924 р. та пройшов шлях від помічника бібліоте-
каря до консультанта із загальних питань класифікації. У червні 1930 р. 
він увійшов до складу комісії з реорганізації структури бібліотеки за 
функціональним принципом, але вже в грудні був переведений до від-
ділу обробки, де очолив групу з його систематизації. Також «одеський» 
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досвід бібліотечної роботи з часом використовував Й. Л. Вайнштейн. 
Декілька років він завідував бібліотекою Ленінградського державного 
університету. З вересня до листопада 1929 р. вченим керівником біблі-
отеки Інституту Маркса-Енгельса при ЦВК СРСР працював І. С. Вуг-
ман, який пізніше очолював фундаментальну бібліотеку Московської 
сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва, був співробітни-
ком Інституту бібліотекознавства, Всесоюзної книжкової палати та Дер-
жавної бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна, одним із перших професо-
рів кафедри бібліотекознавства Московського бібліотечного інституту. 
У 1930-х рр. Я. З. Берман працював у Державній публічній бібліотеці 
імені М. Є. Салтикова-Щедріна2. Таким чином, велика кількість укра-
їнських бібліотекарів особистим досвідом сприяла розвитку та налаго-
дженню діяльності бібліотечної справи в інших містах (Ленінград, Мо-
сква та інші), республіках (РСФРР), а згодом  – в інших країнах (Росій-
ська Федерація). З іншого боку, іноді інші центри культури різних міст 
і країн «віддавали» частину свого інтелектуального потенціалу україн-
ським книгосховищам. Тому Л. В. Гарбар у багатьох випадках намагався 
простежити доступні біографічні відомості та творчі досягнення укра-
їнських бібліотекарів у бібліотечних мережах інших країн, максимально 
акумулюючи наочний дослідний та іконографічний матеріал, створюю-
чи цілісні портрети представників українського бібліотечного простору, 
хоча в деяких випадках (Й. Л. Вайнштейн, І. С. Вугман та інші)  це не 
вдалося зробити.

Реагуючи на прохання автора-укладача з метою усунення певних не-
доліків і помилок для удосконалення підготовленого ним біобібліогра-
фічного словника (с. 8) висловлюємо деякі побажання та пропозиції. 
Прикрою стороною видання виступає відсутність портретів діячів біблі-
отечної справи. Цей нюанс Л. В. Гарбар вирішив замінити посиланнями 
на джерела, у випадку наявності даного, де представлено портрет пер-
соналії, але при користуванні словником це не вирішує бажання читача 
зіставити біографічний матеріал із візуальним сприйняттям портрету 
конкретної постаті. Крім персональних портретів, бажано було б до ви-
дання додати добірку так званих «робочих моментів» бібліотекарів, екс-
позицій і виставок у бібліотеках та інших подібних сюжетів зазначеного 
в словнику хронологічного періоду. Образотворчий ряд багато додав би 
до повідомлень статей словника та більш виразно передав би дух різних 
епох, пережитих бібліотекарями в першій половині ХХ ст. Також вар-
то було б подати іменний покажчик авторів, праці яких використані як 
джерельна база, бо інтелектуальний доробок багатьох дослідників укра-
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їнської бібліотечної справи має ймовірність залишитися непоміченим та 
невикористаним наступними дослідниками цієї сфери культури.

Висловлені нами неминучі поради і побажання з метою вдосконален-
ня в майбутньому словника жодним чином не знижують його пізнаваль-
ної й меморативної цінності та не применшують заслуг автора-укладача 
Л. В. Гарбар. Бібліографічний словник, безумовно, буде затребуваний 
не тільки тими, для кого цікава історія бібліотечної справи. Наукова зна-
чимість, об’єктивність і масштаб рецензованого словника зацікавлять 
широкий загал та дослідників вітчизняної культури. Усе вищезазначене 
дає можливість позитивно оцінити та впевнено рекомендувати видан-
ня «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 
1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника» для користування 
як науковцям, так і широкому загалу читачів.

Примітки
1 Душенко К. В. Большая книга афоризмов. Изд. 7-е, испр. М. : Эксмо, 2003. С. 51. 

Переклад афоризму з російської мови на українську – авторів рецензії.
2 Див.: Левченко В. В. Судьбы сотрудников научной библиотеки Одесского универ-

ситета на фоне социально-политических трансформаций первой трети ХХ века. Вісн. 
Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 
Одеса, 2013. Т. 18, вип. 1 (9). С. 26–49 ; Левченко В. В. Роль вчених-євреїв Одеси у 
розвитку бібліотечної справи в СРСР (20–30-ті роки ХХ століття). Бібліотечне кра-
єзнавство у культурному просторі України : ІІІ Краєзнав. читання пам’яті Петра 
Тронька : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12 листоп. 2015 р.). Київ, 
2015. С. 114–118 та ін.

Надійшла 25.09.2018 р.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго-
знавство» є науковим виданням, яке було засновано у 2007 р. та офіційно 
зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою 
розповсюдження. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №  14854-
3825Р від 08.10.2007. Видання  включене до переліку друкованих на-
укових фахових видань України в галузі історичних наук (Наказ МОН 
№ 996 від 11.07.17 р.), у яких можуть публікуватися результати дисерта-
ційних робіт. 

Проблематика журналу:
	дослідження з історії бібліотеки, формування її фонду, зокрема фонду ста-

родруків та рідкісних видань;
	вивчення особистих книжкових колекцій (як іменних фондів, так і розпо-

рошених колекцій), рукописних та архівних матеріалів;
	розкриття та вивчення фонду бібліотек вищих учбових закладів шляхом 

бібліографічних розвідок;
	дослідження у галузі бібліотечної біографістики;
	розгляд перспективних напрямків діяльності бібліотеки в умовах інфор-

матизації суспільства;
	огляди нових наукових видань.

Журнал здійснює наступні типи публікацій:
	наукові статті
	короткі повідомлення
	рецензії.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Рукописи статей, які подаються до редакції, повинні відповідати вимо-
гам  Постанови Президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 «Про підвищення 
вимог до професійних видань, внесених до переліку ВАК України» та 
«Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», за-
твердженого Наказом МОН України № 32 від 15.01.2018. Оригінальна 
стаття має складатися з наступних елементів: постановка проблеми в 
загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і практичними 
завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених да-
ній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, 
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яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку.

«Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство» вида-
ється із періодичністю два рази на рік.
Термін подання рукописів:
	до 15 квітня кожного року
	до 15 жовтня кожного року

Технічні вимоги:
	загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
	загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок. 
	стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; 

назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; 
відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літе-
ратури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , 
праве - 15 мм, верхнє – 20 мм,  нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації. 

До редакції «Вісника...» подається:
	друкований примірник, підписаний авторами;
	електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft 

Word; 
	на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-

батькові; вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон уста-
нови, де працює автор; контактний телефон, поштова чи електронна 
адреса для співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складо-
вих статті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Ви-
дання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимога-
ми міжнародних наукометричних баз даних.

Індекс УДК
Ідентифікатор DOI
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: 

прізвище, ім’я, по бітькові; наукове звання та посада; назва, адреса та те-
лефон установи, де працює автор; електронна адреса автора; інформація 
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щодо авторського ідентифікатора (ORCID, Resercher ID тощо) (кегль 11).
Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні 

букви, кегль 12). 
Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті 

(11 кегль) та російською чи української мовами після тексту статті. Ви-
клад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме друкується після тексту статті обсягом не менш 
як 1800 знаків, включаючи ключові слова; зміст повинен повністю від-
бивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Публікація українською 
супроводжується резюме англійською мовою. Публікація російською 
мовою супроводжується резюме українською та англійською мовами. 
Публікація англійською супроводжується резюме українською мовою. 

Структура авторського резюме повторює структуру статті та містить:
– предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
– метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
– результат  роботи (Finding);
– галузь застосування результатів (Practical value);
– висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією «Вісника» правильності пере-

кладу резюме англійською мовою потрібно надсилати також і оригіналь-
ну версію, з якої здійснювався переклад (російський або український 
аналог). 

Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні 
бути лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, 
про яких йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. 
Друкуються після анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами 
після резюме.

Текст статті. 
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основно-

го тексту. Бібліографічні посилання (при наявності) оформлюються за 
ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила». 

Список використаної літератури, що приводиться наприкінці пу-
блікації, містить список джерел, на які посилається автор. 

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
список літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список ви-

користаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список 
використаних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні 
розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться 
на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стан-
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дартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
(кегль 11). Див. зразки оформлення:  http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/ 

1) транслітерований та перекладений англійською список літерату-
ри з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліогра-
фічних посилань із заголовком References:
•	 транслітерація кирилиці латиницею:
- українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латини-
цею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту ла-
тиницею, встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен 
громадян України латиницею у закордонних паспортах;

- російська мова. Використовувати правила транслітерації Держде-
партаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

•	 при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліогра-
фічний стиль Harvard: 

- автори – транслітерація
- назва статті – транслітерація [переклад англійською]
- назва джерела – транслітерація – курсивом (якщо видання має офі-

ційно прийняту назву англійською, то вказувати її, якщо ні – транслі-
терацію за ISSN, а не довільний переклад) 

- місце видання – переклад англійською
- рік, номер, сторінки – переклад англійською
- знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовува-

ти.

П р и к л а д : 
Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov 

A. V., Kardymon D. V. Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina 
gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic 
fracturing]. Neftyanoye khozyaistvo, 2008, no. 11, pp. 54-57. 

Обов’язково до кожної цитованої публікації необхідно надавати іден-
тифікатор DOI (перевірка наявності DOI: https://search.crossref.org/).

Більш детально з прикладами оформлення можна ознайомитись на 
офіційному сайті «Вісника» у розділі  «Подання»:

http://vislib.onu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією).
Додаток (якщо він є) (кегль 12).
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Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті 
статті набирати 11 кеглем.

Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної час-
тини «Продовження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з 
початком кожної частини в підрядній примітці чи перед текстом – «Про-
довження (Закінчення). Початок див. …».

Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тіль-
ки у  квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкрет-
ні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької 
букви «с.»), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]).  Не подавати в тексті 
розгорнутих посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – 
Київ, 2000. – С. 54). 

Не робити посторінкових посилань.  
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з 

обов’язковим зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список 
ілюстрацій слід подавати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційну правку ру-
кописів. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований 
примірник не видається.

Статті до редакційної колегії серії журналу приймаються:
•	 за адресою:
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24,
65082, м. Одеса, Україна
•	 електронною поштою за адресою:
visn_bibl@onu.edu.ua
•	 через офіційний сайт видання http://vislib.onu.edu.ua/ (для того, 

щоб мати можливість подавати статті через сайт необхідно зареєструва-
тись http://vislib.onu.edu.ua/login).

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.
Офіційний сайт видання «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліогра-

фознавство, книгознавство» http://vislib.onu.edu.ua. 
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